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واکاوی زباهنگ مردساالری و زنساالری در فرهنگ ایرانی:
مقایسة موردی فیلمهای سینمای ایران در دهههای  1360و
1390
رضا پیشقدم ،1علی درخشان ،*2اعظم جنتی عطایی

3

چکیده
پژوهش پیشرو بر آن اس تا در ب تر الگنو هنایمز [ ]39بنه بررسنی زباهننگ «مردسناالر » و «زنسناالر » در
فیلمها ایرانی بپردازد .این پژوهش از نود کیفی و توصیفی بوده و درحقیق انت ناب زباهننگهنا بنا هندف بررسنی
تف رات و ت؛ییر نگرش و دیدگاه فرهنگی تامعة ایرانی در دو دهة  1360و  1390اس  .در همنین زمیننه 100 ،فنیلم
ایرانی که از نود خانوادگی و اتتماعی و شام  50فیلم دهة  1360و  50فیلم دهة  1390ه تند از نظنر گفتمنانی و
چگونگی بهکاربردن گف وگوها نشاندهنندة زباهننگ «مردسناالر » و «زنسناالر » بررسنی شندند .حندود 500
پارهگفتار از فیلمها سینمایی ایرانی دهة  1360و  500پارهگفتنار از فنیلمهنا سنینمایی دهنة  1390یادداشن و
شد که بیشترین ب امد زباهنگ مردساالر در فیلمها ایرانی دهنة  1390بنه منوارد تهدیند،
واکاو شدند .مش
بزرگبینی ،ععبانی  ،دستور ،متلکگویی ،امرونهی ،نیشوکنایه ،پرخاش و تحقیر اختعناص یافتنه اسن و بیشنترین
ب امد زباهنگ «زنساالر » در فیلمها ایرانی دهنة  1390شنام تعینین ت لینف کنردن ،غنر زدن ،تحقینرکنردن،
کنایهزدن ،تلب توته کردن ،ععبانی  ،ش ای و بزرگبینی اس  .به نظنر منیرسند بنا توتنه بنه ت؛یینر و تحنوالت
فرهنگی و اتتماعی تامعة ایرانی در گذر زمان و پیشرف چشمگیر فناور در سراسر دنیا و تأثیر م تقیمی کنه اینن
پیشرف بر فرهنگ و نگرش تامعة ایرانی داشته اس  ،ورز تف ر و نگرش تامعه دست وش ت؛ییراتی شنده و دیندگاه
افراد تامعه از تف رات مردساالر به تف رات زنساالر ت؛ییر یافته اس  .درواقع ،همانگونه که انتظار میرف  ،منیتنوان
دهة  1360را معنداق بنارز تف نر مردسناالرانه و دهنة  1390را معنداق بنارز تف نر زنسناالرانه برشنمرد .در پاینان،
شدند.
موموعها از کاربردها این زباهنگ ،با عنوان هنوارها گفتمان ،بررسی و مش
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مقدمه
فرهنگ و زیرموموعهها آن ازتمله عناصر مهم هوی ملی بهشمار میرونند کنه دربرگیرنندة
همة ارزشها فرد و اتتماعی ه تند [ .]12ی ی از راهها منؤثر آگناهی از توامنع خنود و
دیگر  ،آموختن زبان اس  ،زیرا دانش زبانی به ما کمک میکند از دیدگاه دیگنران بنا فرهننگ
خود آگاه شویم و به شناخ بهتر از خود و دیگر برسیم [ .]14فرهنگ را به ورق م تلنف
تعریف کردهاند که از آن تمله میتوان به تعریف مرکز ملی تنوانش فرهنگنی اشناره کنرد .اینن
مرکز ،فرهنگ را اینگونه تعریف میکند فرهنگ الگو درهمتنیدها اس از رفتار ان نان کنه
شام اف ار ،ارتباوات ،زبان ،عادتها ،باورها ،رسوم ،ارزشها ،آداب احتنرام ،تشنریفات منذهبی،
شیوة تعام و نقشها ،روابط و رفتارها موردانتظنار از ینک گنروه ننژاد  ،قنومی ،منذهبی ینا
اتتماعی و توانایی انتقال موارد ذکرشده به ن ها بعد اس [ .]32زبان ی نی از نمودهنا
فرهنگ درنظر گرفته میشود و وسیلة اصلی ارتباط بینفنرد اسن و سنبب ارتبناط و تعامن
میان افراد م تلف میشود .گویشوران از زبان بهمنزلة ابزار برا انتقال اندیشهها ،اح اسنات،
مقاصد و خواستهها خود به دیگران استفاده میکنند [ .]27درواقع ،زبان ابزار اس که فنرد
بهوسیلة آن با دیگران روابط نزدیک برقرار میکند و عالوه بر بیان ادراک ینا آرا فرهنگنی منا،
روشی برا بیان اح اسات و برقرار تعامالت با دیگران اس [.]28
رابطة زبان و فرهنگ ب یار نزدیک و درعینحال ب یار پیچیده بوده و ی ی از م ائ اصنلی
مورد توته زبانشناسان از قرن نوزده تاکننون اسن  .درحقیق  ،ارتباط تنگاتنگ مینان زبنان و
فرهنگ «فرهنگ در زبان» نشاندهندة همپوشنانی وسنیع بنین آنهاسن [25؛ 44؛ 45؛ 50؛
 .]51با توته به رابطة تدانشدنی این دو ،امروزه محققان توتهی ویژه به مقولة فرهننگ دارنند
[11؛ 14؛ 15؛ 42؛  .]53درواقع ،زبان اصلیترین ابزار انتقال فرهنگ مینان ن ن هنا م تلنف
بشر اس  .پیشقدم [ ]3با ایدهگرفتن از عقاید هالید  ،]34[ 1ویگوت ی57[ 2؛  ]58و فرویة
ن نبی سنپیر و رف ]52[ 3نن کنه اذعنان داشنتند زبنان و فرهننگ دو ب نش تداناشندنی از
ی دیگرندن با ادغام دو واژة «زبان» و «فرهنگ» مفهوم «زباهنگ» یعنی «فرهننگ در زبنان» را
در مطالعات تامعهشناختی زبان ارائه داد و علم واکاو آن را «فرهنگکناو زبنان» نامیند .بنه
نظر و  ،زباهنگ به مفاهیم فرهنگی برت تة سوار بر زبان اشاره دارد کنه واکناو آنهنا فهنم
فرهنگی افراد را افزایش میدهد .در این زمینه ،در سالها اخیر مطالعاتی صورت گرفته که در
آن به بررسی زباهنگها م تلفی در زبان فارسی پرداخته شده اس که میتوان بنه زباهننگ
نمیدانم [ ،]6زباهنگ دعا [ ،]9زباهنگ ق م [ ]5و زباهنگ لقب «حاتی» [ ]8اشاره کرد.
1. Halliday
2. Vygotsky
3. Sapir and Whorf
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با توته به این امر که ارزشها و باورها فرهنگی هر تامعه را منیتنوان از ورینو بررسنی
زبان آنها تبیین کرد ،زباهنگها هر تامعه بهمنزلة مهمترین منابع اوالعاتی قو از فرهننگ
آن مح وب میشوند که اوالعات ارزشمند را دربارة فرهنگ در زبنان فنراهم منیکننند و بنا
بررسی آنها میتوان فرهنگ هر مل را به تعویر کشید و با شناسایی وعفها و قدرتها آن
در ت؛ییر و تدبر فرهنگی تامعه گام برداش  .کالبدشن افی زبنان و اسنت راج زباهننگهنا نیناز
مبرمی به مطالعة فرهنگ نهان و زبان هر تامعه دارد [ ،1ص.]28
ی ی از مقولههایی که میتوان با بهره از آن به زیرساختارها فرهنگی هر تامعه دسن یافن
زباهنگها مردساالر و زن ساالر اس که در ننود ارتبناط منردان و زننان ،گناه پنهنان و گناه
آش ارا ،نمود مییابد .با توته به ساختارها اتتماعی ،قدرت همواره در دس مردان بوده و ی نی
از ابزارها اترا این قدرت استفاده از زبان اس  .مردان قندرت خنویش را بنا قطنع کنالم زننان،
ت؛ییر مووود مورد بحث ،ندادن فرص کافی برا ابراز نظر و امثال آنها نشان میدهند [.]13
درواقع ،ارتباط بین زبان و تن ی مووود مورد توته ب یار از پژوهشگران در زمینهها
متعدد ازقبی زبانشناسی کاربرد  ،زبانشناسی ،تامعهشناسی زبان ،مردمشناسی ،مطالعات
فرهنگی ،تحلی م المها  ،مطالعات تن ی  ،روانشناسی فمنی  ،سبکشناسی و غیره بوده
اس [47؛  .]54به عبارت دیگر ،زبانشناسی تن ی  ،1که از شاخهها مورد توتنه در حنوزة
تامعهشناسی زبان اس  ،به مطالعة تأثیر مت؛یر تن ی بر ایواد گوناگونیها زبانی میپردازد.
از آنوا که بیشتر مفاهیم اتتماعی فرهنگی و ازتمله مفهوم تن ی مفاهیمی چندبعند انند،
برداش ها تکبعد و مطلو از این مفاهیم به ننوعی سنطحینگنر  ،بنهوینژه در حنوزههنا
پژوهشی ،منور میشود [ .]19مطالعات مردسنناالر و م ائ تن یتی منورد توتنه محققنان
ب یار قرار گرفته اس [26؛  .]33همچنین ،تن ی و نقش گفتمان تن ی و روابط حناکم
بین آنها ی ی از موونوعاتی اس که در مرکز توته رسانهها ،بهخعنوص رسنانة سنینما ،قنرار
دارد [ .]17فیلم و صنع سینما ی ی از ب شها مهم حوزة فرهنگ عمومی اسن و مطالعنة
فیلمها میتواند راهگشا درک سیاس ها فرهنگی باشد .معنایی که تماشاگران از ینک فنیلم
درک میکنند نشانها از گفتمانها م لط اس [.]10
پژوهش پیش رو بر آن اس تا به بعند فرهنگنی فاصنلة قندرت بنه واکناو زباهننگهنا
مردساالر و زنساالر در ب تر فیلمها ایرانی در دو دهنة  1360و  1390بپنردازد .درواقنع،
همانگونه که پیش از این ذکر شد ،پژوهشها متعدد در زمینة بررسی فیلم صورت گرفتنه؛
اما با نگاهی به این پژوهشها درمییابیم کنه هنیچینک از آنهنا بنه مقای نة «مردسناالر » و
«زنساالر » در ب تر الگو هایمز [ ]39نپرداختهاند .از آنوا که نگارندگان بر اینن باورنند کنه
تو حاکم بر تامعة ایرانی در دهة  ،1360در مقای ه با  ،1390بیشتر نشاندهنندة مردسناالر
1. Gender Linguistics
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بوده و تحوالت فرهنگی صورتگرفته در این بازة زمانی به قوتگنرفتن تف نرات زنسناالر در
دهة  1390منور شده اس  ،در پژوهش حاور ،سعی بنر اینن اسن کنه بنه واکناو زباهننگ
«مردساالر » و مقای ة آن با زباهنگ «زنساالر » در گذر زمان در فرهنگ ایرانی بپردازیم.

پیشینة پژوهش

هاف تد 1دربارة ارزشها فرهنگی ،اتتمناعی و ابعناد آن در مینان افنراد کشنورها م تلنف،
مطالعات گ تردها انوام داده و معتقد اس افراد برنامهها ذهنی متفاوتی دارند که در اواین
دورة کودکی در نهاد خانواده به وتنود منیآیند و در مندارس و سنازمانهنا م تلنف تقوین
میشود .این برنامهها ذهنی حاو مؤلفة فرهنگی ملی اس و بهوووح در ارزشها متفاوتی
که در میان افراد کشورها م تلف وتود دارد مشاهده میشوند [ .]23بر این اساس ،هاف نتد
با در نظر گرفتن نقش و تأثیر تفاوتهنا فرهنگنی توامنع ،در سنطح ملنی دسنتهبنند هنا
متفاوتی برا عوام ارزشی فرهنگی مطرح کرده و آنها را «ابعاد فرهنگی» نامینده اسن [.]1
کرد که عبارتاند از فاصلة قدرت ،اتتنناب
هاف تد [ ]35چهار بعد ارزشی فرهنگی را مش
از عدم اومینان ،فردگرایی در مقاب تمعگرایی و مردنگر در مقابن زننگنر  .بنه نظنر و ،
چگونگی برخورد توامع با نابرابر ها موتب تفاوت آنها با ی دیگر منیشنود .قندرت برخنی از
افراد در تامعه از دیگران زیادتر اس و میتوانند رفتار بقیه را ته دهی کننند ،برخنی ثنروت
بیشتر دارند و تعداد دیگر از نظر موقعی اتتماعی تایگاهی باالتر از دیگنران دارنند [.]36
در همین زمینه ،هاف تد [ ]37شش بعد فرهنگنی فاصنلة قندرت ،اتتنناب از عندم اومیننان،
فردگرایی درمقاب تمعگرایی ،مردنگر در مقاب زننگر  ،ته گیر ها بلندمدت در مقاب
ته گیر ها کوتاهمدت و سه گیر در مقاب س گیر را معرفی کرده اس [.]1
نظریة «ت لط» در سال  1975با انتشار کتاب زبان و تن ی تفاوت و ت نلط از تنورون و
هنلی 2و کتاب زبان مردساخته در سال  1980از اسپندر 3مطرح شند .اینن دو کتناب اثنرگنذار
کانون توته را از زنان بهمنزلة افراد با نقیعة زبانی به این سم ت؛یینر داد کنه منردان افنراد
م لط و کنترلکننده در تعامالت با زنان و زباناند .در پژوهشها انوامشده در سنطح وسنیع،
دادهها به تا ات ا به شم زبانی و افراد مؤنث و مذکر آرمانی ،از گنویشوران واقعنی بنه دسن
آمده اس  .در فرایند که در این پژوهشها به انوام رسید ،برخی از ویژگیها زبانی با روشی
متفاوت در بافتی واقعی و محیط تعاملی م تلط در نظر گرفته شد .کارهنایی کنه در چنارچوب
این نظریه به انوام رسید از این نظر مفید بود که به گویشوران واقعی توتنه داشن و بنر اینن
1. Hofstede
2. Thorne and Henely
3. Spender
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ن ته تأکید میکرد که چگونه راه ارها گفتمان در ته کنترل تعامالت منورد بهنرهبنردار
قرار میگیرند.
در پژوهشها متعدد به م ئلة قدرت و ارتباط آن با زبان پرداخته شده اسن کنه از آن
تمله میتوان به تحقیو اروین تریپ ]31[ 1اشاره کرد که در آن مطالعها را رو نظام خطاب
در انگلی ی امری ایی وبو شیوة تدید انوام داد .و با استفاده از دسنتورالعملی رایاننها و
بررسی گفتار تامعة علمی امری اییان نشان داد که صورتها خطاب درحقیق موموعنها از
ام انات خطابیاند که گوینده بههنگام م اوب قرار دادن ورف مقاب  ،صورت مناسب با شرایط
و را از میان آنها برمیگزیند .مدلی که تریپ ارائنه داد درواقنع مندلی منطقنی و برگرفتنه از
فرایندها ف ر بود که در ذهن افراد هنگام خطاب فرد مقاب انوام میگیرد.
در همین زمینه ،قوامی [ ]16به بررسی فیلم سینمایی ساع ها و ن ة دوبلنهشندة آن بنه
زبان فارسی با در نظر گرفتن مؤلفة تن ی در قالب تحلی گفتمان انتقاد پرداخته اس  .و
به این نتیوه رسیده اس کنه زننان در ن ن ة اصنلی فنیلم و ن ن ة دوبلنهشنده حالن هنا
مردستیز را از خود بروز دادهاند؛ اما در ن ة دوبلهشنده اینن حالن هنا مردسنتیز آنهنا
تقوی شده بود .در هر دو ن ه ،گفتمان مردان بنا قندرت همنراه بنوده اسن ؛ امنا در ن ن ة
دوبلهشده گفتمان مردان در مقای ه با ن ة اصلی تا حدود لطیفتر نشان داده شده بود.
درمورد پیوند زبان و فرهنگ ،پیشقدم ،فیروزیانپور اصنفهانی و وباوبنایی فنارانی [ ]7در
پرتو الگو هَیوامد و با استفاده از الگو هایمز [ ]39بنه واکناو قطعنة زبنانی «ننازکنردن» و
ترکیبها حاص از آن در زبان فارسی پرداختند .یافتهها این پژوهش نشنان منیدهند کنه
قطعة زبانی «نازکردن» و ترکیبها حاصن از آن پیوسنته در فرهننگ سننتی و تمنعگراینی
ایرانی تار اس و واژگان مرتبط با آن گ تردگی بیشتر دارند .تعدد کاربرد این زباهنگ بنر
پایة روی ردها مبتنی بر هیوانات حاکی از آن اس که مردم ایران به این مفهوم درتة باالیی
از اح اس عاوفی دارند و ازاینرو ،سطح هَیوامد آنان از این زباهنگ در میزان باالیی قرار دارد.
پیشقدم و عطاران [ ]5در تحقیقی با عنوان نگاهی تامعهشناختی به کنش گفتار ق نم،
کاربردها کنش گفتار «ق م» را در دو زبان فارسی و انگلی ی باهم مقای ه کردهانند .آنهنا
 100فیلم را ،که شام  50فیلم فارسی و  50فیلم انگلی ی بود ،بررسی کردند .یافتههنا اینن
پژوهش نشان دهندة استفاده از ق نم در فضناها نابناور و نبنود اومیننان در تامعنه اسن .
کاربردها این کنش گفتار در زبان فارسی  17مورد و در زبان انگلی ی  6مورد اس  .این در
حالی اس که مراتع ق م در زبان فارسی متنودتر و متفاوتتر از زبان انگلی ی اس .
با نگاهی به بررسیها انوامشده درمییابیم که مطالعها که در آن به واکاو زباهنگها
«مردساالر » و «زنساالر » بهوور اختعاصی پرداخته شود صورت نگرفته اس  .ازایننرو ،در
1. Ervin-Tripp
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پژوهش پیشرو ،سعی بر آن اس که به این م ئله پرداخته شود و زباهنگها «مردسناالر »
و «زنساالر » بر اساس الگو هایمز [ ]39واکاو شود.

روششناسی
دادهها
در پژوهش حاور ،بهمنظور بررسی تنبههایی از فرهنگ مردم ایران ،پارهگفتارهنا مربنوط بنه
زباهنگ «مردساالر » در پی رة فیلمها سینمایی ایراننی بررسنی و مطالعنه شندند .بنه نظنر
محمد مهر و بیچرانلو [ ]20سینما از رسانهها نافذ بازنمایی فرهنگ اس و میتنوان از اینن
وریو داشتهها فرهنگی هر ن را به ن دیگر منتق کرد .درواقع« ،سینما پنیش از این نه
صنع یا هنر باشد ،فرهنگ اس » [ ،21ص .]230همانگونه که واوح اس  ،فیلمهنا ازتملنه
منابعیاند که بهوور ب یار ملموس ،فرهنگ و نگرش افراد هر تامعه را به تعویر میکشنند .بنه
همین منظور ،تعداد  100فیلم ایرانی که خود دربرگیرندة  50فیلم ایرانی دهة 1360و  50فیلم
ایرانی دهة  1390بودند ،بررسی شدند .دلی انت اب این دو دهه این بود کنه نگارنندگان قعند
داشتند به واکاو فرهنگ دوران معاصر بپردازند و این دوران را از نظنر نمودهنا و تفناوتهنا
گفتمانی تن ی با دوران قب از خود مقای ه کنند .از آنوا که هرچه فاصلة زمانی بین این دو
دوره بیشتر باشد احتمال مشاهدة تفاوتها بارزتر وتود دارد و به این دلی که پیش از دهة
 ،1360یعنی دههها  1340یا  1350یا پیش از آن ،به دلی حاکمین کنامالً متفناوتا نظنام
فرهنگی بر تامعه شرایط ی انی از نظر مقای ها ایواد نمیشد ،در پنژوهش حاونر دو دهنة
 1360و  1390بررسی شدند تا هم باف فرهنگی ن بتاً ی پارچها در دسن داشنته باشنیم و
هم فاصلة معقول و منطقی بین دو دورة تاری ی وتود داشته باشند .تعنداد  500پنارهگفتنار از
فیلمها سینمایی دهة  1360و  500پارهگفتار از فیلمها سینمایی دهة  1390تمنعآور و
بررسی شدند .در دهة  1360میزان  265پارهگفتار از سو گویشوران مرد و  235پارهگفتنار از
سو گویشوران زن استفاده شده اس  .از این تعنداد ،در دهنة  ،1390گویشنوران منرد حندود
 275پارهگفتار و گویشوران زن  225پارهگفتار را بهکار بردند .از نظر ژانر ،این فیلمها خانوادگی
و اتتماعی بودند .پارهگفتارهایی از میان م المات ردوبدلشده میان افراد کنه رابطنة نزدینک
خانوادگی دارند ،مانند برادر و خواهر ،عمو و برادرزاده ،و زن و شنوهر یادداشن و بررسنی شند.
گفتنی آن ه بیشترین م المات بررسیشنده مینان زوجهنا ردوبندل شنده اسن  .از اینن مینان،
م الماتی که حاو تمالت زنساالرانه بودند یادداش و بهمنزلة دادهها پژوهش ثب شندند.
دادهها پژوهش حاور پنا از تمنعآور رو کاغنذ نگاشنته شندند و تمالتنی کنه حناو
گزارهها مربوط به زباهنگ موردنظر بود ،است راج و براساس الگو هایمز [ ]39بررسی شدند.

واکاوی زباهنگ مردساالری و زنساالری97 ...

این گزارهها را دو استاد دانشگاه گرایش زبانشناسی کاربرد و یک داننشآموختنة کارشناسنی
ارشد زبانشناسی بررسی کردند و پایایی بین ارزیابان  0/97بود.

چارچوب نظری
براساس الگو هایمز [ ،]39عوام مؤثر بر تعامالت مینان افنراد را منیتنوان بنه هشن گنروه
وبقهبند کرد که عبارتاند از موقعی و صحنه ،شرک کنندگان ،هدف ،ترتیب عمل رد ،لحن،
ابزار گفتمان ،هنوارها گفتمان و نود گفتمان .هش گروه تش ی دهندة الگنو هنایمز []39
به صورت ذی تعریف شدهاند
2ن .1موقعی و صحنه 1به زمان و م انی که گفتمان در آن ش میگیرد و بهوورکلی بنه
موقعی فیزی ی هر گفتمان اشاره دارد [ . ]41موقعی و صحنه را با توته به شرایط حاکم بنر
گفتمان میتوان به دستهها عمومی ،رسمی و خعوصی و غیررسمی تق یم کرد [.]9
2ن .2شرک کنندگان 2شرک کنندگان گویندگان و شنوندگان حاونر در گفتمنانانند کنه
میتوانند بهوور م تقیم مورد خطناب قنرار بگیرنند ینا بنهونور غیرم نتقیم و فقنط شننوندة
گف وگو افراد دیگر باشند .همة گویندگان حاور در گفتمان وبو اصنول و قواعند مش عنی
صحب میکند [.]41
با در نظر گرفتن ووعی قدرت و فاصله ،افنراد شنرک کنننده در هنر گفتمنان منیتواننند
ن ب به ی دیگر در چهار ووعی م تلف قرار گیرند
الف) همتراز و رسمی (دو کارمند)؛
ب) همتراز و صمیمی (دو خواهر)؛
ج) نابرابر و رسمی (رئیا و کارمند)؛
د) نابرابر و صمیمی (پدرشوهر و عروس) [.]6
2ن .3هندف 3هندف نشنان دهنندة مقعنود ،خواسنته و نتیونة گفتمنان اسن  .هنرینک از
شرک کنندگان در گف وگو میتوانند اهداف متفاوتی داشته باشند .شنباه هنا و تفناوتهنا
هدف برا برقرار ارتباط موفو و همچنین ک ب پذیرش در فرهنگ هر تامعه ب یار بااهمی
اس [.]41
4
2ن .4ترتیب عمل رد ترتیب عمل رد نشاندهندة توالی صورتگرفته در کنش گفتنار اسن
که درمومود رخداد را ش میدهند .ترتیب و توالی هر کنش گفتار میتواند بر گفتمان تنأثیر
بگذارد [.]41
1. setting
2. participants
3. end
4. act sequence
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2ن .5لحن 1درحقیق  ،لحن به نحوه ،حال و روح هر گفتمان اشاره دارد .عمومناً افنراد در
موقعی ها م تلف ،لحنها متفاوتی را بهکار میبرند .لحن میتواند به دو صنورت رسنمی و
غیررسمی بهکار رود [.]41
2ن .6ابزار گفتمان 2ابزار گفتمان روشی اس که با استفاده از آن گفتمان صورت میپذیرد.
ابزار شام روش ایواد ارتباط (نوشتن ،صحب کنردن و عالمن دادن) ،زبنان ،گنویش و سنبک
گفتار اس [.]41
3
2ن .7هنوارها گفتمان به قوانین اتتماعی حناکم بنر هنر رخنداد فرهنگنی و رفتارهنا و
ع االعم ها شرک کنندگان اشاره دارد .هنوارها هر تامعنه منیتوانند بناهنم متفناوت و
م عوص همان تامعه باشد [.]41
2ن .8نود گفتمان 4انواد و ویژگیها تش ی دهندة هر گفتمان اس که میتواند انواعی از
قبی داستان ،لطیفه و م المه داشته باشد [.]41

یافتهها و بحث
در این ب ش ،با استفاده از الگو هایمز [ ]39به واکاو فیلمها ایرانی میپنردازیم و آنهنا را
از منظر زباهنگ مردساالر و زنساالر و نینز از نظنر موقعین و صنحنه ،شنرک کننندگان،
اهداف ،ترتیب عمل رد ،لحن ،ابزار گفتمان ،هنوارها گفتمان و نود گفتمان بررسی منیکننیم
تا از این وریو بتوانیم تا اندازها به تف رات و بناور منردم اینران دسن ینابیم .نظرینهپنردازان
فمنی م معتقدند زنان و مردان معموالً بهوور موزا و متمایز تربی میشوند و به همنین دلین
شیوهها متفاوتی از زندگی ارتباوی و توربی را ش میدهند [ ،25ص.]224
لی اف ]43[ 5معتقد اس که زنان ن ب به مردان اومینان کمتر دارند و درمنورد اثبنات
هر چیز که قویاً صورت میگیرد اح اس بیقرار و ناآرامی دارند .به نظر و  ،زبانی که زننان
بهکار میبرند عدم قدرت و تایگاه پایینتر آنها را در همة حوزهها تعام منع ا میکنند و
استمرار میب شد .نظریة ت لط نیز مردان را افراد م لط و کنترلکنننده در تعنامالت بنا زننان
برمیشمارد .همانوور که از شواهد برمیآید بیشتر نقدها علیه زنان اس و از نظر آنهنا زنهنا
گفتمان عار از قدرت را از خود نشان میدهنند .ایننگوننه نقندها منردان را عضنو م نلط در
گفتمان میان زنان و مردان درنظر میگیرد .گفتنی آن ه ب یار از م المات صنورتگرفتنه بنه
دلی نداشتن مش عهها گفتار و این ه تنها باف نوشتار در اختیار م اونب قنرار گرفتنه
1. key
2. instruments
3. norms
4. genre
5. Lakoff
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نی

 ،مم ن اس بهوور دقینو و ملمنوس

اس و از آنوا که در نوشتارْ لحن گوینده مش
نشاندهندة بار عاوفی موردنظر گوینده نباشد.
 .1موقعیت و صحنه :موقعی زمانی و م نانی کنه در پنژوهش حاونر بررسنیشنده شنام
پارهگفتارها برگرفته از فیلمها سینمایی ایرانی اس  .از نظر موقعی  ،فیلمها ایراننی دهنة
 1360و دهة  1390بررسی شدند .از مومود حدود هزار پنارهگفتنار کنه از واکناو فنیلمهنا
سینمایی ایرانی تمعآور شده اس  ،غالنب م المنات در بافن هنمتنراز و صنمیمی (بنرادر و
خواهر ،عمو و برادرزاده و )...و میان زوجهنا (زن و شنوهر) ردوبندل شنده اسن  .گفتننی اسن
بیشننترین م المننات می نان زن و شننوهر رخ داده اس ن  .در ایننن ب ننش ،بننه واکنناو زباهنننگ
«مردساالر » در فیلمها سینمایی دهة  1360و زباهنگ «زنساالر » در فیلمها سینمایی
دهة  1390میپردازیم.
1ن .1موقعی همتراز و صمیمی فیلم سینمایی در آرزو ازدواج ()1369
زن برا چی صادام کرد ؟
شوهر بیا بشین میخوام دو کلمه باهات حرف بزنم.
زن دستم بَنده.
شوهر حاال آشپزخونه رو ول کن این کار مهمتره بیا بشین (با حال تح می).

1ن .2موقعی
اتفاق افتاده اس )

نابرابر و صمیمی فیلم سینمایی روز باشن وه (( )1367گفن وگنو در کوچنه

برادرزاده سالم خانعمو ،چشمتون روشن.
عمو راتع به چی؟
برادرزاده عروسی صبح تمعه دیگه.
عمو کی به شما گف ؟
برادرزاده االن خاتون گف .
عمو ا بابا! وقتی یه زن چیز رو بفهمه ،مث این ه تمام شهر فهمیدهها!

 .2موقعیت و صحنه :در ب نش حاونر ،بنه واکناو زباهننگ «زنسناالر » در فنیلمهنا
سینمایی دهة  1390میپردازیم و دادهها برگرفته از این فنیلمهنا را در ب نتر الگنو هنایمز
واکاو میکنیم.
2ن .1موقعی همتراز و صمیمی فیلم سینمایی ق م ()1397
شوهر تعمیم رو گرفتی؟ گرفتی یا نه؟
زن آره ،خیلی وقته.
شوهر پا دیگه خونه برنگرد.
زن خ رو!
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شوهر گفتم خونه برنگرد .اگه قعاص ب وا  ،بچه رو ازت میگیرم ،والق میدم.

 .3شرکتکنندگان :از آنوا که پارهگفتارها بررسیشده بیشنتر از مینان م المنات زوجهنا
ثب شده اس  ،رابطة شرک کنندگان از نود همتراز و برابر مح وب میشود.
3ن .1موقعی همتراز و صمیمی فیلم سینمایی چون باد ()1365
زن چرا با بچه اینتور حرف میزنی؟ خوبه داره حرص آقات رو میخوره.
شوهر اصالً نمیخوام حرفی از آقام زده شه .تو کَلَهتون رف ؟

 .4شرک کنندگان
4ن .1موقعی همتراز و رسمی فیلم سینمایی تشن دلتنگی ()1396
مرد حالم خوب نی  .حوصلة خونه رفتن ندارم .میخوام با ی ی حرف بزنم.
زن (دوس اینترنتی) خب حرف بزن .مرد از ع اهات خیلی بهتر .
زن (دوس اینترنتی) مرسی .ولی تو به همون داغونیا .
مرد شایدم داغونتر.

4ن .2موقعی نابرابر و رسمی فیلم سینمایی رگ خواب ()1394
مرد من همین اولش ازتون عذرخواهی میکنم که اینوا دعوتتون کنردم .شنما کونا و ینه
همچین بی؛ولها کوا! من از اینوا دارم بهعنوان انبار استفاده میکنم .بفرمایید .بفرمایید.
زن نه .خواهش میکنم.

 .5هدف :واکاو پارهگفتارها مطالعهشده در این فیلمها نشان میدهد که میتوان اهنداف
و کاربردها متعدد برا زباهنگ «مردساالر » در نظر گرف .
5ن .1غرزدن فیلم سینمایی مرد که موش شد ()1364
زن ایندفعه دیگه از اون دفعهها نی  .میرم و پش سرم رو نگاه نمیکنم.
شوهر بفرما ،راه باز و تاده دراز .تونم به لبم رسید از با چمدون ب تی و قهر کرد  .برو
الاق از شر تو ی ی راح بشم .ببینم با بدب تیها دیگهم میتونم چیکار ب ننم (قطنع کنالم
زن توسط شوهر).

5ن .2تهدیدکردن فیلم سینمایی روز باش وه ()1367
خواهر شما از کوا میدونین اونها از دس یحیی ناراح ان؟
برادر میر خونه یا با لقد بزنم  ،ها؟

5ن .3فریادزدن فیلم سینمایی عروس ()1369
زن نباید فرار کنی .تو نباید فرار میکرد .
شوهر خفه شو.
زن تو نباید فرار میکرد .
شوهر که بگیرنم؟ که ببرنم زندان؟ همین رو میخوا ؟
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زن (ماشین رو) نگه دار ،تو دیوونها .
شوهر خفه شو (به صورت زن سیلی میزند).

5ن .4متلکگویی فیلم سینمایی عشو و مرگ ()1369
زن حاال دیگه به تا من از کُلفَ دفاد میکنی!
شوهر حاال دید شازده خنانم بنا اصن و ن نب! پرن نا م نگرآباد! بناز هنم حماقن و
شل تگی خودت رو بنداز گردن دیگرون.

5ن .5امرونهی کردن فیلم سینمایی تمام وسوسهها زمین ()1368
شوهر ماهبانو تو باید بر کمک.
زن من وبیب نی تم.
شوهر نگفتم ه تی .گفتم برو کمک مریضها زیادن .ومناً این لباس رو هم عوض کن.

5ن .6بزرگبینی و ف رفروشی فیلم سینمایی ش وه زندگی ()1365
زن ببین تو خودت دختر دار  .اگه ده سال دیگه به سالمتی ی ی بیاد خواستگار ن رین.
اگه یارو بی ار باشه ،بهش دختر مید ؟ راستش رو بگو؟
شوهر اگه به آقاییِ خودم باشه ،میدم.

5ن .7سرکوف زدن فیلم سینمایی تماس ()1368
شوهر پ ر هم ایهمون باید دکتر بشه ،اونوق پ ر من.
زن عروة باباش بوده.
شوهر باباش! هههه! حواس کواس زن؟ باباش کنه منریض تنو بیمارسنتان بنود .لیاقن
مادرش بوده.

5ن .8پرخاشکردن فیلم سینمایی تماس ()1368
شوهر بابک.
زن چیکارش دار ؟
شوهر تو دخال ن ن (با پرخاش).

5ن .9دس کم گرفتن فیلم سینمایی و؛یان ()1364
همة سوغاتیها غارت شدهها.

زن زودتر بیا که همه از تهرون رسیدن .اگه دیر برسی،
شوهر اا زن ،بعد از یه مدتی یه مشتر رسیده حاال تو ول کن نی تی .همنة اونهنایی کنه
ری تن اون تو خیال میکنن امیرتیمورخان واسهشنون ینه ترثقین سنوغات آورده .واقعناً کنه
سادها زن ،خیلی سادها (با لحن تحقیرآمیز).

5ن .10زورگویی فیلم سینمایی مدرک ترم ()1364
اومده دیگه.

زن برادرم آدم خالفکار نی  .حاال میگی چی؟ بیرونش کنم؟
شوهر من نمیدونم .فقط میتونم بگم خوش ندارم ینه همچنین آدمنی تنو خوننهم بموننه.
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همین و با .تو هم اگه روت نمیشه ،من خودم بهش میگم.

در این ب ش ،در تدول شمارة  1اهداف پرب امد زباهنگ «مردساالر » در فیلمها ایرانی
دهة  1360نمایش داده میشود.
جدول  .1اهداف پربسامد زباهنگ «مردساالری» در فیلمهای ایرانی دهة 1360
دس کم گرفتن
غرزدن
بزرگبینی و ف رفروشی
تهدیدکردن
سرکوف زدن
فریادزدن
امرونهی کردن
زورگویی
پرخاشکردن
متلکگویی

 .6هدف :نمونهها پرب امد زباهنگ «زنساالر » بدین شرح اس
6ن .1تعیین ت لیف کردن فیلم سینمایی بهش گمشده ()1397
زن قبالً به گفته بودم که بچه نمیخوام ،اما تو هی امروز و فردا کرد .
شوهر خیلی خب ،میرم نرگا رو میآرم تمومش کننه (شنوهر بنا دل نوز بنرا سنقط
تنین ،ت لیم میشود).

6ن .2غرزدن فیلم سینمایی کلو هم ران ()1397
زن این چیه درس کرد ؟
شوهر ماکارونیه دیگه!
زن من این آش؛ال رو نمیخورم .پیتزا سبزیوات میخورم.
شوهر آخه پیتزا عزیز من پنیر داره ،برا رژیم شما خوب نی

.

6ن .3تحقیرکردن فیلم سینمایی روسی ()1396
شوهر مرتان گوش کن چی دارم به میگم.
زن تو چرا اینقدر آدم بدب تی ه تی؟ مگه تو مرد نی تی؟ چرا به برنمنیخنوره؟ حنالم
ازت به هم میخوره .ازت متنفرم .این رو بِفهم.
شوهر (س وت میکند).

6ن .4کنایهزدن فیلم سینمایی تشن دلتنگی ()1396
شوهر همین میترسونَتَم.
زن تو از همهچی میترسی بابا! (با وعنهزدن).

6ن .5تلب توته کردن فیلم سینمایی انارها نارس ()1392
زن نمیدونم از صبح این پلک چشمم همش میپره!
شوهر تونِ ذبیح؟ میدونی معنیش چیه؟
زن نَه.
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شوهر رسیدن م افر .بیمة ت میلیم که درس بشه ،میبرم پیش یه دکتر خوب.
6ن .6ععبانی فیلم سینمایی باران تاب تانی ()1395
شوهر چی شده؟
زن چیز نشده آقا تهانگیر مععومی .اوالً تلفن رو که اصالً تواب نمید  .بعدش هنم
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.

6ن .7گلهکردن فیلم سینمایی رگ خواب ()1395
شوهر مینا تون ،ساندویچ ب ور.
زن (پاسخ نمیدهد ،گریه میکند).
شوهر مینا تون ،معذرت میخوام.
زن میگم دندونم درد میکنه من رو اذی میکنی.
شوهر غلط کردم .بب شید .به خدا داشتم باهات شوخی میکردم .بمینرم! راسن منیگنی،
دندون درد میکنه .مینا تون ،من معذرت میخوام .بب شید .منن حماقن کنردم .نفهمیندم.
غلط کردم .خودم فردا میبرم دندونپزش ی .مگه من میذارم تو درد ب شی!

6ن .8مظلومنمایی کردن فیلم سینمایی رگ خواب ()1395
زن حتماً باید مث تنازه بشم تا مهربون شی؟ وقتی از نفا میافتم ،وقتی داغونم میکنی
حال خوب میشه؟ خوشحال باش .درب و داغونم .دلم میخواد بمیرم.
شوهر مینا! من دیگه غلط میکنم اذیتا کنم .تو نباید اذی بشی .تو خیلی خوبی .خیلنی
لطیفی .مث گ میمونی .اصالً مگه بهتر از تو ه ؟

6ن .9بزرگبینی فیلم سینمایی ما همه گناه اریم ()1398
زن میخَرما  .یه خرِ خوب .از این خر خوبها بامزهها .میخرم واسه خودم.
مرد یعنی چی؟
زن صد میلیون نمیارز ها! ولی من خَرم .از این پولها میدم .چیکنار کننم بنرات؟ چنی
حال رو خوب میکنه؟
مرد تو برد  .از این به بعد ،هر کار که تو ب وا  .هر کار که تو بگی.

در این ب ش در تدول شمارة  2اهداف پرب امد زباهنگ «زنساالر » در فیلمها ایراننی
دهة  1390نمایش داده میشود.
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جدول  .2اهداف پربسامد زباهنگ «زنساالری» در فیلمهای سینمایی دهة 1390
مظلومنمایی کردن
تعیین ت لیف کردن
بزرگبینی
غر زدن
گله کردن
تحقیر کردن
ععبانی
کنایه زدن
تلب توته کردن

 .7ترتیب عملکرد

7ن .1فیلم سینمایی گاالن ()1369
(حرف زدن با حال غمگین)
زن من همهچیز رو میدونم( .حرفزدن با لحن تد )
شوهر چی رو میدونی؟ (حرفزدن با تضرد)
زن مربیت همهچیز رو گف  .دکترت هم تأیید کرد .تو نباید سوار شی.
(شوهر کالم زن را قطع میکند) شوهر دس وردار زن! ماترا رو تموم کن .اون وقتنی کنه
تو باید به ف ر بود سالها قب بود.

7ن( .2سؤالپرسیدن)
خواهر شما از کوا میدونین اونها از دس یحیی ناراح ان؟
(پاسخدادن با تهدید) برادر میر خونه یا با لقد بزنم ! ها!
(حرف زدن با ناراحتی) خواهر حرف حو میزنم تو چرا ناراح میشی؟
(پاسخ دادن با حال ععبانی) برادر ببین یه ذره دختر چقدر پرروئه ها.

 .8ترتیب عملکرد :همانگونه که پیش از این ذکر شد ،ترتیب عمل رد نشناندهنندة تنوالی
کنش گفتار اس که هر رخداد را ش میدهند .ترتیب و توالی هر کنش گفتار بر گفتمان اثنر
میگذارد [.]39
8ن .1موقعی صحب زن و شوهر سر یک ساختمان نیمهکاره
فیلم سینمایی نفاها آرام ()1395
(شرودکردن گف وگو با حال پرسشی ) زن چه عوب! ما خندة شما رو هنم دیندیم .چنی
شده؟ خیلی سرحالی!
(توابدادن با حال خوشحالی) شوهر امروز روزیه که به تو گفنتم ،حنذر از عشنو نندانم!
سفر از پیش تو هرگز نتوانم!
(قطعکردن کالم شوهر توسط زن) زن این پرتوپالها چیه دار میگی؟

 .9لحن :لحنها م تلفی در هنگام بهکاربردن زباهنگ «مردساالر » استفاده میشوند که
بدین شرحاند
9ن .1نفرینآمیز فیلم سینمایی مرد که موش شد ()1364
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زن میرم .یک ثانیة دیگه هم با تو زندگی نمیکنم.
شوهر برو که دیگه برنگرد .

9ن .2تهدیدآمیز فیلم سینمایی ابلیا ()1369
زن چی شده؟ چرا دنبال بهونه میگرد ؟ دیگه ذله شدم.
شوهر میکُشم  .میکُشم  .میآ یا نَه؟ گفتم  .میآ یا نَه؟

9ن .3آمرانه و تح می فیلم سینمایی ابلیا ()1369
زن سعید چرا حالیت نی ؟ نمیتونم بینام .تنا حناال هنرچنی ازم خواسنتی انونام دادم.
زندگیم رو حراج کرد هیچی نگفتم.
شوهر تو باید اونتور که من میخوام زندگی کنی.

9ن .4توهینآمیز فیلم سینمایی عشو و مرگ ()1369
زن حاال ورفدار اینها شد ؟ واسة من رول باز میکنی؟ تو اگه مرد بود رفیوهنات رو
لو نمیداد .
شوهر خفه شو پدرسگ! تو با اون بابا بیشَرَفا .

9ن .5مت برانه فیلم سینمایی ش وه زندگی ()1365
زن اگه ی ی بیاد خواستگار ن رین ،اگه یارو بی ار باشه تو بهش دختر منید ؟ راسنتش
رو بگو؟
شوهر اگه به آقایی خودم باشه میدم.

9ن .6اعتراضآمیز و گالیهآمیز فیلم سینمایی بهار در پاییز ()1366
زن اگه ایندفعه تلفن کرد چی بگیم؟
شوهر تو رو حضرت عباس ولم کن .تو رو قرآن ولم کن .اینقدر سربهسرم نذار.

9ن .7اغراقآمیز فیلم سینمایی ابلیا ()1369
زن دستَم (با ناله)...
شوهر همهتون رو میکُشم .چیه؟ درد داره؟ تیر میکاشه؟ ب اش .لذت میبرم.

در این ب ش در تدول شمارة  3لحنها بهکاررفته در زباهنگ «مردساالر » در فیلمها
ایرانی دهة  1360نمایش داده میشود.
جدول  .3لحنهای زباهنگ «مردساالری» در فیلمهای سینمایی دهة 1360
توهینآمیز

مت برانه

نفرینآمیز

اغراقآمیز

تهدیدآمیز

اعتراضآمیز و گالیهآمیز

آمرانه و تح می
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 .10لحن :لحنها م تلفی که در هنگام بیان پارهگفتارها حناو زباهننگ «زنسناالر »
در فیلمها سینمایی دهة  ،1390بهکار میرود بدین شرح اس
10ن .1ععبانی فیلم سینمایی چهارراه استانبول ()1396
زن خودت رو راح کرد  ،من اینوا مردم از استرس (با ععبانی ش ای میکند).
شوهر خب وا نمی کرد  ،قربون بنرم .اگنه پنول تنور بشنه از کننار تنو و دختنرم ت نون
نمیخورم.

10ن .2نگران فیلم سینمایی چهارراه استانبول ()1396
شوهر فرنگیا! فرنگیا!
زن خفه شو بهمن ،برو گمشو.
شوهر تو رو خدا آروم باش .حال خوبه؟

10ن .3دل وزانه فیلم سینمایی نیمرخها ()1395
شوهر خ ته شد ژاله؟
زن معلومه پ ر!
شوهر کاش میتون تم کم ا کنمً!

10ن .4حمایتی فیلم سینمایی کروکدی ()1396
شوهر ببینم آذر ،اصالً میخوا یه خونة م تق برات بگیرم راح بشی؟
زن ال ی!
شوهر نه به خدا .تد میگم.

10ن .5من کشی فیلم سینمایی رگ خواب ()1395
شوهر مینا تون ،ساندویچ ب ور.
زن (پاسخ نمیدهد ،گریه میکند).
شوهر مینا تون ،معذرت میخوام.
زن میگم دندونم درد میکنه ،من رو اذی میکنی.
شوهر غلط کردم .بب شید .به خدا داشتم باهات شوخی میکردم .بمینرم! راسن منیگنی،
دندون درد میکنه .مینا تون ،من معذرت میخوام .بب شید .منن حماقن کنردم .نفهمیندم.
غلط کردم .خودم فردا میبرم دندونپزش ی .مگه من میذارم تو درد ب شی!

10ن .6اومیناندهنده فیلم سینمایی ما همه گناه اریم ()1398
زن سروان یعنی چی؟ بدخیم یعنی چی فرهاد؟
شوهر تو آروم باش همهچیز درس میشه.
زن چی درس میشه؟

10ن .7پشیمان فیلم سینمایی تشن دلتنگی ()1396
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زن آرزوت اینه از راهآهن تا توریش رو پیاده بر ؟
مرد آقا ما بگیم شا ر خوردیم ،تو قبول میکنی؟
زن اوهوم خوبه.

10ن .8عاتزانه فیلم سینمایی روسی ()1396
شوهر مرتان من یک حیوونم .توکه میدونی چقدر دوست
من بدون تو نمیتونم زندگی کنم.
زن ولم کن کثاف  .ازت بدم میآد .ازت بدم میآد.

دارم .من یه آدم دیگه میشم.

10ن .9مؤدبانه فیلم سینمایی کلو هم ران ()1397
زن این چیه درس کرد ؟
شوهر ماکارونیه دیگه!
زن من این آش؛ال رو نمیخورم .پیتزا سبزیوات میخورم.
شوهر آخه پیتزا عزیز من پنیر داره ،برا رژیم شما خوب نی

.

10ن .10امیدوارانه فیلم سینمایی ه تی ()1397
زن ف ر کردم تواهرات برام خرید .
شوهر تواهرات؟
زن حرفم خنده داره که میخند ؟
شوهر نه خنده نداش  .ولی خب ایشاهلل پولدار شدم اونم برات میگیرم.

در این ب ش در تدول  4لحنها بهکاررفته در زباهنگ «زنساالر » در فیلمها ایراننی
دهة  1390نمایش داده میشود.
جدول  .4لحنهای زباهنگ «زنساالری» در فیلمهای سینمایی دهة 1390
ععبانی

اومیناندهنده

نگران

من کشی

دل وزانه

پشیمان

حمایتی

عاتزانه

امیدوارانه

مؤدبانه

 .11ابزار

همانگونه که پیش از این ذکر شد ،در پژوهش پیشرو همة نمونة تملهها از باف گفتار ن
که همان گف وگوها برگرفته از م المات ردوبدلشنده در فنیلمهنا سنینمایی ایراننی دهنة
 1360و دهة  1390ه تندن تمعآور شده اس  .زبنان بنهکناررفتنه در اینن گفن وگوهنا در
فیلمها هر دو دهه زبان فارسی بوده و گویش بهکاررفته گویش رایر مردم اس که بهوور عام
در رسانه نمایش داده میشود.
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 .12هنجارهای گفتمان :همانگونه که انتظار میرود ،در دهنة  1360تف نر مردسناالر در
تامعة ایرانی حاکم بوده و این نگرش در فیلمها آن دهه نیز بهوونوح مشناهده منیشنود .بنا
بررسی فیلمها دهة  1360درمییابیم که موقعی هنا کناربرد عنواملی ماننند نوبن گینر ،
قطعکردن گف وگو ورف مقاب  ،صحب کردن با صدا بلنند ،شنرودکننندة م المنه بنودن،
مردساالر  ،قدرتگرایی و موارد از این قبی  ،که بیانگر هنوارها گفتمانانند ،بیشنتر بنرا
مردان فراهم اس و این مرداناند که در اینگونه موارد در گف وگوهنا خنود قندرت انت ناب
باالتر ن ب به زنان دارند و زنان بیشتر به س وت مح نوم بودنند و در مقابن پرخناشهنا
شوهرشان ع االعملی از خود نشان نمیدادند و عموماً ت لیم خواستة شوهر میشدند .ایننهنا
نمونههایی از فرهنگ بارز آن دهه اس کنه از ورینو واکناو زباهننگ مردسناالر منیتنوان
نمایانشان کرد .تعویر شمارة  1نشاندهندة این هنوارها گفتمان اس .
شرود کردن
گف وگو

قدرت گرایی

قطع کالم زن

هنوارها
گفتمان
مردساالر

مردنگر

پرخاشکردن

تصویر  .1هنجارهای گفتمان زباهنگ «مردساالری»

 .13هنجارهای گفتمان :واکاو موش افانة زباهنگ «مردساالر » و «زنساالر » در ب نتر
فیلمها ایرانی دهة  1390حاکی از آن اس که در موقعی ها م تلنف ،بیشنترین زباهننگ
بهکاررفته ازسو گویشوران زباهنگ «زنساالر » اس  .همانوور که انتظار میرود ،بنه دلین
تحوالت م تلف فرهنگی و اتتماعی و گ تردهشدن ارتباوات بنه دلین پیشنرف فنناور  ،در
دهة  1390تف ر مردساالر در تامعة ایرانی ن ب به دهنة  1360ب نیار کمرننگتنر شنده و
درواقع این تف نر زنسناالر اسن کنه در تامعنه ح نمفرماسن  .از آنونا کنه فنیلم ی نی از
ملموسترین روشها بازتابدهندة نگرش و ورز تف ر افراد تامعه اس  ،این نگرش را میتوان
بهوووح در فیلمها ایرانی دهة  1390مشاهده کرد .درحقیق  ،با بررسی فیلمها دهة 1390
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درمییابیم که موقعی ها بهکاربردن موارد همچون نوب گیر  ،قطعکردن گف وگو ورف
مقاب  ،صحب کردن با صدا بلند ،غرزدن ،شرودکنندة م المه بودن و موارد از این قبی کنه
بیانگر هنوارها گفتماناند ،بیشتر برا زنان فراهم اس و این زنان ه تند که در اینن منوارد
در گف وگوها خود قدرت انت اب باالتر ن ب به منردان دارنند؛ منردان ،بیشنتر در مقابن
هم ران خود س وت میکردند و در مقاب ععبانی هم رانشان ع االعملنی از خنود نشنان
نمیدادند و عموماً ت لیم خواستة هم ر میشدند .تعویر  2هنوارها گفتمان «زنساالر » را
نشان میدهد.
قطع کالم شوهر

غرزدن

هنوارها
گفتمان
زنساالر

شرود کردن گف وگو

پرخاشکردن
تصویر  .2هنجارهای گفتمان زباهنگ «زنساالری»

 .14نوع گفتمان :همانگونه که پیش از این بیان شد ،پژوهش حاور به واکناو فنیلمهنا
س نینمایی ایران نی دو دهننة  1360و  1390و مقای ننة ای نن دو دهننه از نظننر واک ناو زباهنننگ
«مردساالر » و «زنساالر » منیپنردازد .وبیعتناً در ب نتر فنیلم سنینمایی ،گفتمنان از ننود
شنیدار خواهد بود .از میان انواد گفتمانها فیلمها سینمایی که شام نود اکشنن ،وننز،
وحش  ،خانوادگی ،اتتماعی ،تنگی و غیره اس  ،در پژوهش حاور ،نود گفتمنان خنانوادگی و
اتتماعی بررسی شده اس تا در بررسی و مقای ة زباهنگها «مردسناالر » و «زنسناالر »
به دادههایی ی پارچه از نظر نود گفتمان دس یابیم.
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نتیجهگیری
همانگونه که پیشتر ذکن ر شند ،پنژوهش حاونر بنا هندف بررسنی زباهننگ «مردسناالر » و
«زنساالر » و مقای ة این دو زباهننگ در دو دهنة  1360و  1390و درحقیقن سنیر تحنول
فرهنگی با استفاده از الگو هایمز [ ]39انوام شده اس  .بهمنظور دستیابی به این هدف ،ابتندا
به تشریح الگو هایمز و هشن ب نش تشن ی دهنندة آن پنرداختیم و بنا اسنتفاده از الگنو
 SPEAKINGهایمز [ ]39به بررسی فیلمها ایراننی دهنة  1360و دهنة  1390پنرداختیم و
آنها را از منظر زباهنگ مردساالر و زنساالر بررسنی کنردیم .آنگناه کاربردهنا زباهننگ
«مردسنناالر » را بننرا فننیلمهننا دهننة  1360و کاربردهننا زباهنننگ «زنسنناالر » را بننرا
فیلمها دهة  1390برشمردیم .با بررسی زباهنگ مردساالر و قراردادن آن در الگو هنایمز،
شد که بیشنترین ب نامد زباهننگ مردسناالر در فنیلمهنا دهنة  1360بنه منوارد
مش
تهدیدکردن ،بزرگبینی و ف رفروشی ،ععبانی  ،دستوردادن ،متلکگویی ،امرونهی ،پرخناش و
زورگویی اختعاص یافته اس  ،درحالیکه بیشترین ب امد زباهنگ «زنساالر » در فنیلمهنا
دهة  1390شام تعیین ت لیف کردن ،غرزدن ،تحقینرکنردن ،کناینهزدن ،تلنبتوتنه کنردن،
ععبانی  ،ش ای کردن ،بزرگبینی و بیمحلی کردن اس  .یافتهها پژوهش پیشرو حناکی از
آن اس که لحنها متعدد میتواند نشاندهندة مردساالر باشند کنه در فنیلمهنا دهنة
 1360شام لحن نفرینآمیز ،تهدیدآمیز ،آمرانه و تح می ،مت برانه ،اعتراضآمیز ،گالیهآمینز و
اغراقآمیز اس  .لحنها زنساالر دهة  1390شام ععنبانی ،نگنران ،دل نوزانه ،حمنایتی،
عاتزانه ،من کشی ملتم انه ،اومیناندهنده ،پشیمان ،مؤدبانه و تهدیدآمیز اس .
در پایان ،موموعها از کاربردها این زباهننگ بنا عننوان هنوارهنا گفتمنان در پی نرة
شد .بنا توتنه بنه دادههنا و واکناو آنهنا
فیلمها ایرانی در دو دهة  1360و  1390مش
بهنظر میرسد که زباهنگ «مردساالر » در دو دهة  1360و  1390به مرور زمنان در فرهننگ
ایرانننی کمرنننگتننر شننده و رفتننهرفتننه تننا خننود را از نظننر قنندرت در گفتمننان بننه زباهنننگ
«زنساالر » داده اس  .لحنهایی که در م المات دهة  1360میان افراد ،بنهخعنوص زوجهنا،
اتفاق میافتاد تنبة تح می و قدرت مردانة باالتر ن ب به دهة  1390نشان میدادنند .زننان
در نقش مادران مهمترین تأثیر را در ش گیر میزان موفقی فرزندان دارند و میتنوان گفن
موفقی فرزندان بهراحتی بهوسیلة میزان سرمایة اتتمناعی والندین آنهنا سننویده منیشنود.
بررسی عوام فرهنگی و اتتماعی مؤثر بر سرمایة اتتماعی و مشارک مندنی زننان منیتوانند
ومن شناخ کموکیف فعالی ها مدنی زنان در آش ار ساختن موقعیتشان در تامعه و نقش
آنها در فرایند توسنعة کشنور و م نیر آننان را در مقابلنة صنحیح و خردمنداننه بنا تبعنیض و
کند [ .]22در تامعة کنونی اینگوننه بنه نظنر منیرسند کنه از
نابرابر ها تن یتی مش
زنساالر بهسم کودکساالر پیش میرویم و ت لط کودکان به والدین رفتهرفته بیشنتر از
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قب مشاهده میشود .با در نظر گرفتن این مطلب که فیلمها بهمثابة ی ی از داشتهها فرهنگی
ملموس بیانگر تف رات و نگرشها افراد تامعه ه تند و در گذر زمان میتوان به سیر تاری ی
ت؛ییر نگرش افراد هر تامعه ن ب به موووعی خاص از خالل واکاو فیلمها پرداخ و با توته
به توان باال مقولة رسانه و ام ان کار بیشتر رو آن ،شای ته اس پنژوهشهنا دیگنر در
سایر زمینهها مرتبط با آن صورت پذیرد؛ از آن تمله ،بررسی زباهنگ «فریاد» و تفناوتهنا
کاربرد آن به لحاظ تن یتی در فیلمها ایرانی و مقای ة آن با فیلمهنا انگلی نی .همچننین
میتوان به بررسی فیلمها ونز در گذر زمان و مقای ة آن از نظر استفادة زباهنگ «فحنش»نن
که متأسفانه بهتازگی بهوفور در برنامهها ونز مشاهده میشود و تأثیر نامطلوب آن را میتنوان
بر فرهنگ خانوادهها ایرانی و بهخعوص کودکنان خنانواده دیندنن پرداخن  .همنانگوننه کنه
مشاهده میشود ،هایمز فقط به مؤلفهها تامعهشناختی پرداخته و در مطالعات فرهنگی خنود
موووعات روانشناختی را لحاظ ن رده اس  .بهنظر میرسد با افزودن بعد روانشنناختی بتنوان
به تعویر دقیوتر دربارة تف رات و دیدگاهها فرهنگی افراد هر تامعه دس یافن  .درواقنع،
در بررسی فرهنگ هر تامعه ،ویژگیها روانشناختی م م ویژگیهنا تامعنهشنناختی آن
اس  .درحقیق  ،نقش هیوانات در سطح آگاهانه و ناآگاهاننه در روابنط اتتمناعی ان ارنشندنی
[ ]18اسن  .ازایننرو ،مننیتننوان بننا اسننتفاده از الگننو ویننرایششنندة هننایمز [ ،]39کننه منندل
Eن SPEAKINGاس  ،به بررسی انواد زباهنگها پرداخ و با افنزودن بعند هیونان بنه آنهنا
بهوور دقیوتر آنها را واکاو کرد [ .]4همچنین ،با واکاو زباهنگها در پرتو منظورشناسی
مت؛یر 1میتوان تفاوتها تن ی ،سننی ،اتتمناعی ،فرهنگنی ،منطقنها  ،منذهبی و غینره را
بررسی کرد [ .]4اما واکاو زباهنگها و تحلی ش گیر این عادتها ،رفتارها و زباهنگها
خاص هر منطقه م تلزم الگویی کام اس تنا بتنوان در پرتنو آن الگوهنا فرهنگنی ،الگنو
هیوامد (میزان مواتهه ،درگیر ح ی ن نب بنه عبنارات و ننود هیونان تولیدشنده) ،الگنو
 SPEAKINGو ریشننههننا ژنتی ننی و عوامن محیطننی را لحنناظ کننرد .بنننابراین ،امینند اسن
پژوهشها آتی با بهرهگیر از مدل تامع پیشقدم ،ابراهیمی و درخشان [ ]48تعویر دقیقی
از زباهنگها آن تامعه ارائه دهند.
قدردانی :این مقاله م ت رج از ونرح پژوهشنی بنه شنمارة  991972اسن کنه از سنو
دانشگاه گل تان حمای میشود.

منابع
[ ]1ابراهیمی ،شیما؛ پیشقدم ،روا (در حال چا ) .معرفنی زباهننگ مطالعنها بنر ژنهنا فرهنگنی
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1. variational pragmatics
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