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  كامل شدشبي كه ماه  بازنمايي تصوير زن در فيلم

  )شناسي روالن بارت كاربست تحليل روايت و نشانه(
  2، قاسم زائري*1مهدي اكبري گلزار

  چكيده
سـتي كـه بـه    فمنيي هـا  گفتمـان از . تصوير زنان در سينماي ايران همواره در ژانرهاي متنوعي بازنمايي شده است

تـا ژانرهـايي كـه بـه نقـش زنـان در       گرفته است  به زنان در هر دوره ي موجودها ضيتبعدنبال به تصوير كشيدن 
اما پرداخـت بـه    ،در اين ميان. اند پرداختهيك به نحوي به اين موضوع  ي جنگ و پس از آن اشاره دارند، هرها سال

يي است ها لميفاز معدود  شبي كه ماه كامل شد فيلم. زنان در يك ايدئولوژي خاص ديني كمتر صورت گرفته است
بـه  . در قالب يك روايت عاشقانه پرداخته است) گروهك طالبان(ر يك ايدئولوژي ديني كه به بازنمايي تصوير زن د

به دنبال تبيين و بازنمـايي   ي و تحليل روايت بارتشناخت نشانهدر اين مقاله با تركيب روش تحليل  ،همين منظور
وايت دراماتيك يك عضو ارشـد  ند كه كارگردان اثر با را آن نتايج تحليل گوياي. تصوير زن در اين فيلم خواهيم بود

جلودار دستيابي به  تواند ينمايدئولوژيك تفكري است كه در آن هيچ مانعي  ريتأثدادن  در پي نشان گروهك طالبان
دينـي   كـه انسـانِ   شود يماين تصوير از ايدئولوژي طالبان روايت . هدف مقدس و واالي اعضاي گروه طالبان بشود

نبايد او را  ها آني ها يمشغول دلو فرزند خويش نيز گذر كند و ) معشوقه(حتي بايد براي رسيدن به اهداف، از زن 
تصـوير زن در ايـن    ،درنتيجـه . است در نظر گرفته ها آنيي بازدارد كه گروه طالبان براي ها تيمأموراز پرداختن به 

 هـا  آنداف گروه طالبان و حتي مانعي اضافي براي دسـتيابي بـه   و اه ها ارزشدر مقابل  ارزش يبگروهك موجودي 
  .شود تلقي مي

  واژگانكليد
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  مسئلهمقدمه و طرح 
هاي فرهنگي و اجتماعي بسـياري   واكاوية عرص به دليل تأثيرات فراوان ها رسانه ،در عصر كنوني

و بـه خلـق    ننـد ك مـي كه پيام را منتقـل   شوند يمو از سوي ديگر محلي محسوب  اند گرفته قرار
و  تأمـل هـا جايگـاه و فضـاي بسترسـازي فرهنگـي،       رسـانه . ورزنـد  يمـ معاني فرهنگي مبادرت 

ورزي با توجه بـه مـتن فرهنگـي و سـاخت اجتمـاعي       اهميت معنا و انديشه ةي دربارشياند ژرف
كانون ارزشي مبادرت  سيتأسكه به تقويت و بازسازي الگويي منسجم از معنا و  شوند يمقلمداد 

  ].60، ص19[ ورزند مي
هـايي   عرصـه  درسـي  متـون  و جمعـي  هاي رسانه فيلم، جمله از اجتماعي ةپديد هر ،درواقع
 سـعي  هژمـوني  بـه  دسـتيابي  بـراي  و پـردازد  مـي  معنـا  توليد ها به گفتمان ها آن در هستند كه

 براساس. برانند حاشيه به را ها آن و بشكنند را خود رقيب گفتمان معنايي نظام ساختاركنند  مي
 سـوژه،  هـيچ . شـود  مـي  متولد قدرت مغناطيسي ةداير در باشد، كه نوعي هر از نظريه، متن اين
 و بـوده  گفتمـاني  اجتمـاعي  هـاي  پديده ةهم. يابد رهايي قدرت چنگال از تواند متني نمي و نهاد

سياسـي   فـيلم  يـك  تـوان  مـي  ترتيـب،  ايـن  بـه . هاست گفتمان ميان معنايي منازعاتاز  نمودي
 برجسته و توليد براي ها لميف كه داد نشان و داد قرار اجتماعي تر وسيع هاي در بافت را اجتماعي

  ].72، ص10[ اند شده توليد معنايي چه راندن حاشيه به براي و چه معنايي نكرد
 ةنـ يزم بـا  يتـر  تنگاتنـگ  ةرابطـ  هنرهـا  گريد با سهيمقا در نمايس هك معتقد است 1وينيدوو
 و ياجتمـاع  ،ياسـ يس مختلـف  مسائل ةردربا را ما تصورات ينوع به ها لميف و دارد خودي اجتماع
 دهنـد  يم، شكل ميشياند يم مسائل نيا ةدربار ما هك ييها وهيشه ب و كنند مييي بازنماي اقتصاد

 به و طرف يب هك است نيا ديافزا يميك رسانه  ةمثاب موضوعي كه بر اهميت سينما به ].6، ص9[
 يهـا  اسـت يس در پررنـگ  ينقشـ  دولـت  هكـ  رانيـ ا در ژهيـ و به ست؛يني فرهنگ يها قالب از دور

 و لميفـ  ،يآگهـ  اخبـار،  مثل يا رسانه نيمضام و محتواها گريد همچون زين نمايس. دداري فرهنگ
 مناسـبات  و روابـط  ،يسـاز  سـوژه  نـد يفرا قيطر از و باشد داشتهيك دئولوژيا بار تواند يم اليسر

  .كند حفظ و ديبازتول راي فرودست وي فرادست
 باشد جامعهيك  در... وي زندگ كسب باورها، ،ها ارزش ،ها يدئولوژيا گر انينما تواند يم رسانه

 ،دهنـد  ينم نشان هست هك گونه آن را تيواقع ها لميف البته. دبگذار ريتأث ها آن بر گريد يسو از و
 طيشـرا  از را خـود  امالًكـ  تواننـد  ينمـ  هرچند. گذارند يم ريتأث تيواقعي اجتماع ساخت بر هكبل

 سـاخته  آن در هكـ  دهنـد  يمـ  شينمـا  را يا جامعه از ييها جنبه يرو هر به و نندك جداي قيحق
 كـه  طـور  آن اي شوند ينميي بازنما يلكطور به اي ها گروه يبرخ ،ها ييبازنما ازي اريبس در. دان شده
 ].108، ص16[ كنـد  يمـ  عمـل ي انتخـاب  يا گونـه  بـه  رسـانه  و نديآ يدرنم شينما به دارند وجود

                                                        
1. Jean Duvignaud 
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محملي براي بازنمـايي تصـوير    عنوان به ،هاي سينمايي و تلويزيوني فيلم خصوصاًرو رسانه و  اين از
توان به تصـويري   مي ها آنبسترهاي مهمي هستند كه با بررسي و تحليل  ي جامعه، ازها تيواقع

  .ها دست يافت شده از آن واقعيت بازنمايي
تـوان   سينما را مي. شود ي مختلفي نمايش داده ميها وهيشجنسيت از مفاهيمي است كه به 

 يـك منزلـة   سـينما بـه  . و برساخت فرهنگ جنسيتي دانسـت  نمايش و ساخت يبرا يقو يابزار
نقـش توليـد    ،بـه همـين دليـل    .بر فرهنگ جنسيتي بگذارد مهم يريتأثتواند  عمومي مي ةرسان

ي جنسـيتي  هـا  شـه يكلتوانـد   چون با توليد انبوه و جذاب هم مـي  ؛آن بسيار مهم است يمحتوا
جنسـيتي موجـب    كار ميتقستواند با انتقاد از  سنتي را به نفع گروهي خاص توليد كند و هم مي

  ].20[ اجتماع باشد ةتود يآگاهي برا
 گفـت  تـوان  يم تئجر به و دارد يزياد ةفاصل آنان يوجود واقعيت با ها رسانه در زنان تصوير

 انسـاني  جوامـع  در انسـان  يـك  عنـوان  به زن يك يوجود حقيقت با منطبق و درست تصوير كه
 و دار خانـه  زني شكل به نخست ايران اسالمي انقالب از بعد يسينما در زن. است نشده بازنمايي
 .شـد  تبيـين  اجتمـاعي  شخصيت با زني شكل به سپس و گر هدايت و فرزند تربيت در تأثيرگذار

  ].85، ص18[ داشته است تغييراتي شرايط به توجه با و زمان طي در تصوير اين
يي هسـتيم  ها سنتديني، شاهد بازگشت به  ةي اخير و با رشد تفكرات بنيادگرايانها سالدر 

. رسـيد  ها در اين دوران مضحك و محال به نظر مي از اين حتي تصور بازگشتن به آنكه تا پيش 
كه تحـت ايـدئولوژي    ،النصره و گروهك طالبان و داعش ةهاي جهادي مانند جبه با حضور گروه

ي هستيم كه يا تا پـيش از ايـن   ا ياجتماع، دگربار شاهد مناسبات كنند يمديني خود را معرفي 
 بـرآورده  سـر دوبـاره   ها گروهبا بازتفسير جديدي از متون ديني از جانب اين يا  ده بودشمنسوخ 

است كه هـم موضـوع روز محافـل فكـري      مهم يا نقش زن در اجتماع مسئله ،در اين بين. است
  .برخوردار است ها گروهايدئولوژيك اين  ةاست و هم از جايگاه كليدي در انديش

نرگس آبيار، در خالل درامـي عاشـقانه تصـوير     ةساخت) 1397( شبي كه ماه كامل شد فيلم
به همـين  . ده استشناآگاهانه وارد زيست جهان گروهك طالبان  ده است كهكرزني را بازنمايي 

بر آن شديم تا با تحليل اين فيلم به واكاوي نقش زن در ايدئولوژي گروهـك طالبـان در    ،منظور
  .بپردازيم شبي كه ماه كامل شد فيلم

  پژوهشي ةپيشين
مريكـا معتقـد اسـت امـروزه سـينما و      ابازنمايي زنان در تلويزيون  ةدربار) 2006( 1هلن اينگرام

 كـامالً كنـد،   ي كه ايدئولوژي فرهنگ جوامع غربي را تقويت مـي ا رسانهعنوان  به تلويزيون عموماً

                                                        
1. Helen Ingram 



  1399  پاييز ،3، شمارة 12، دورة فرهنگ و هنرزن در   352

هاي  مهاي نژادي قومي زنان در فيل بازنمايي اقليت ةمقال در) 2003( 1بوفكين. شده است پذيرفته
ستي فيلم بـه بررسـي و تحليـل محتـواي بازنمـايي زنـان و       فمنيي ها هينظرمدرن با استفاده از 

 ،هـا  در اين فـيلم . پرداخته است 1996در سال  پسند عامهفيلم پنجاه ي قومي نژادي در ها تياقل
تصورات ها و  داده شده كه بازنمايي كليشه هيپا دوني ها نقشي قومي و نژادي ها تياقلبه زنان و 

عوامل مهمي در سـاخت اجتمـاعي    ها انگارهاين نوع تصاوير و  ،به اعتقاد او. قالبي اجتماعي است
شوند و به نـوعي باعـث تبعـيض جنسـي و نـژادي در       واقعيت در ميان افراد جامعه محسوب مي

  ].18[ ندشو يم تر عيوسمقياس 
كند كه زنـان در مشـاغل    مريكا اشاره مياي تجاري در ها يآگهبا تحليل ) 2003( 2ون زونن

ي خـانوادگي ظـاهر   هـا  نقـش در  هـا  آنمحدودتري نسبت به مردان به نمايش درآمده و اكثريت 
بـه بررسـي   » هـاي غربـي   بازنمايي تصوير زن در رسـانه «در ] 11[ علي عبدالرحمن. شده بودند

بررسـي   ضـور زن را هاي نوشتاري، ديداري و نقـش مهـم تبليغـات بازرگـاني چگـونگي ح      رسانه
زن را تا حد يـك   اين نقش ،به نظر وي. داند يمو نقش ايفاشده را در بيشتر موارد منفي  كند مي

دهد و او را از هويت و شخصـيت   تنزل مي ،شده همچون لوازم منزل و ديگر كاالهاي تبليغ، شيء
  .كند انساني خود دور مي

تحليل سيماي زن در سينماي پـس  «عنوان خود با  ةنام انيپادر ] 7[ )1373(الهام جمعدار 
ي خانوادگي و اجتماعي پس از انقالب تا ها اليسربا تحليل محتواي شخصيت زن در » از انقالب

كند كه مشكل اصلي زن در سينماي ايران ناشي از مخدوش بودن و قـالبي   بيان مي 1372سال 
 غلـب ازنـان   هـا  لميفـ ي كـه در  ا گونهبودن تصوير زن در جامعه و بازنمايي آن در سينماست؛ به 

از  متـأثر ي ا شـه يكلو ايـن تصـاوير منفـي و     انـد  شـده يي احساساتي و فاقد تفكر تصوير ها انسان
  ].18[ ي فرهنگي استها انگاره

 اسـتفاده  بـا  »...دربارة الـي خوانش انتقادي فيلم «مقالة  در زين) 1391(زادگان  راودراد و نقي
 اصـغر  ةسـاخت  الـي  ةدربارفيلم  در زن بازنمايي موضوع ي، بهشناس نشانه روش و بارت نظريات از

 كـه  اسـت  آن گويـاي  ايـن تحقيـق   نتايج. اند پرداخته فيلم اين ايدئولوژيك نقد به نيز و فرهادي
ـ  موجـودي  شكل به را ة متوسططبق زن فيلم اين  نشـان  قربـاني  ، بـدنام، فرودسـت و  تيـ كفا يب
 زنـان  از ايـن دو، آنچـه   ةديـ عق به. كند يم زندگي پدرساالر و مردساالر فضايي در كه است داده
 در پنهــان يهـا  يدئولوژيــااجتمـاعي و   مـتن  بــر منطبـق  ديــآ يدرمـ  تصـوير  بــه فـيلم  ايـن  در

  ].10[است  اجتماعي هنجارهاي
شناختي، مسـائل و مشـكالت    با استفاده از روش تحليل نشانه) 1391(محمدپور و همكاران 

ي ايشـان  هـا  افتـه ي. اند كردهرا بررسي  يسور چهارشنبهو  يكش سگ، ترانزيت كافهزنان سه فيلم 

                                                        
1. G. Boofkin 
2. Liesbet Van Zoonen 
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پذير،  يي منفعل و خشونتها سوژهشده، زنان همچون  يبررس موردگر اين است كه در سه  نمايان
كـه امكـان چنـداني     انـد  شـده در برخي شرايط براي مردان برساخت  استفاده  قابلناتوان و البته 
  .وجود ندارند ها آنبراي عامليت 

ي تصـوير زن  شـناخت  نشانهتحليل روايي و «ي با عنوان ا مقالهدر ) 1394(جاه و هومن  رفعت
 رانيـ ا ينمايسـ  يـي زن مطلقه را در محتواي روا ةسوژ اند كردهتالش » مطلقه در سينماي ايران

 عنـوان  بـه  1استوارت هـال  ييبازنما ةينظر در را گرا اختبرس رديكرو ،ارك نيا يبرا. نندك ياوكوا
 يشناسـ  نشـانه  ليـ تحل و ت بـارت يـ روا سـاختار  از استفاده با و اند كرده انتخاب ينظر چارچوب

 و ليـ تحل را خـود  يانتخـاب  يها لميف يدئولوژيا و ييبازنما ت،يواقع رمزگان سطح سه در كسيف
ـ  كـرده  انتخـاب  ليتحل يبرا را استراحت مطلق و ناهيد لميف دو پژوهشگران. اند كرده يابيارز . دان
 بـه  تيـ درا و ريتـدب  بـا  مطلقـه  زن هكـ آن ه بـا ك است موضوع نيا ةدهند نشان پژوهش نيا جينتا
 يتالش ةهم با تيدرنها و خورد يم ضربه رامون خوديپ مردساالر طيمح است، در درآمده شينما
  .دشو يم مغلوب كند يم هك

 چارچوب مفهومي
هـاي جهـان خـارج بـراي      عبـارت اسـت از بازنمـايي واقعيـت     ها رسانهكاركرد اساسي و بنيادين 

و درك مـا از   شـود  يمـ ايجـاد   هـا  رسـانه  ةليوسـ  بهاغلب دانش و شناخت ما از جهان . مخاطبان
شـكل  ... هاي سـينمايي و  ها، تلويزيون، تبليغات، فيلم روزنامه گريِ و به ميانجي واسطه بهواقعيت 

ها اين هدف را با انتخاب و تفسير خود  رسانه. كنند ها جهان را براي ما تصوير مي رسانه. ردگي مي
  ].226، ص6[ ندا دهند كه از ايدئولوژي اشباع عواملي انجام مي ةوسيل و به

هـال بازنمـايي را بـه همـراه     . وامدار آثار استوارت هال اسـت  شدت بهامروزه مفهوم بازنمايي 
او در ابتدا اين ايـده را مطـرح   . داند يمفرهنگ  ةو مقررات، بخشي از چرختوليد، مصرف، هويت 

 دهد كـه بازنمـايي   هال نشان مي. دهد كند كه بازنمايي، معنا و زبان را به فرهنگ ارتباط مي مي
  :كند او براي بيان نظام بازنمايي خود از دو مفهوم استفاده مي. داردهاي برساختي  ويژگي
 ةوسـيل  بندي مفاهيم كه بـه  بندي و طبقه دهي، دسته معناي سازمانبه : بازنمايي ذهن .1

 ،هـا در آسـمان   ها بتوان براي مثال بين هواپيما و پرنده، با وجود پرواز هـر دوي آن  آن
 ؛تفاوت قائل شد

به معناي ساختن فرهنگ مشـترك و تفسـير واحـد نسـبت بـه جهـان       : بازنمايي زبان .2
و به مبادله و بيـان معـاني و مفـاهيم     يستي نصرف وجود مفاهيم كاف، بنابراين. است

 ].31، ص21[ نياز است

                                                        
1. Stuart Hall 
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سـازي و سـاخت اجتمـاعي     سـازي، طبيعـي   ها از طريق سه راهكار كليشه رسانه ،به نظر هال
  .پردازند واقعيت به بازنمايي واقعيت مي

هـايي ثابـت و تكـراري داللـت      ترين حالت بـر ويژگـي   اين اصطالح در ساده: سازي كليشه .1
ي خاصـي از افـراد تعلـق    هـا  گـروه يي هستند كه به ها هيفرضو  ها دهياها درواقع  كليشه. كند مي

 هـا  گـروه بنـدي   بـه طبقـه   سـو  كها از ي كنند؛ آن مانند دو روي سكه عمل مي ها به كليشه. دارند
ي ا هيسـو  ةرنديدربرگكليشه  ،بنابراين. كنند ها اقدام مي پردازند و از سوي ديگر به ارزيابي آن مي

و منفـي   مثبـت هـا بـه دو شـكل     گرچه كليشه. را دربردارند دار جهتارزشي هستند كه قضاوتي 
الوصـول،   هـايي سـهل   كننـد از مجـراي موضـوع    و سعي مي دارندبار منفي  شوند، اغلب ديده مي

هاي موجود در  ادراكي از موقعيت يك گروه را فراهم آورند كه به شكل قطعي و مشخصي تفاوت
يابـد   سازي تحقق مـي  ي از خالل فرايندهاي كليشهدر حالاين امر . ها را برجسته كنند بين گروه

هـا از خـالل    شود و كليشـه  پوشي مي مدنظر چشمهاي  بين گروه ها كه از طيف وسيعي از تفاوت
  .ها دارند دست كردن اين تفاوت سازي سعي در يك فرايندهاي ساده

هاي اجتمـاعي، فرهنگـي    شود كه از طريق آن ساخت به فرايندي اطالق مي: سازي طبيعي .2
راي سازي دا طبيعي. شوند كه گويي اموري آشكارا طبيعي هستند و تاريخي به صورتي عرضه مي

  .كاركردي ايدئولوژيك است
اي در  ساخت اجتماعي واقعيـت بـر نقـش عوامـل زمينـه      ةنظري: ساخت اجتماعي واقعيت .3
اي در قالـب ايـدئولوژي،    عوامـل زمينـه  . ها از جهان مادي استوار اسـت  دهي شناخت سوژه شكل
يابنـد و   نمود ميديگر  هاي مؤلفهها و اميال گروهي و بسياري از  معطوف به قدرت، خواسته ةاراد

  ].2[ دهند گيرد، در كسوت امري برساختي ارائه مي آنچه از واقعيت شكل مي
بنـدي   صـورت ] 15[ درآمدي بر مطالعات ارتباطي كه او در كتاب 1فيسك جان ةسوژ يةنظر

؛ فرهنـگ اسـت   محصـول  سـوژه  ،به نظر فيسك. است توجه درخور بازنمايي  ةده نيز در زمينكر
 و قابـل  ياجتمـاع  ةبرسـاخت  سوژه ،رو نيا از. است طبيعت محصول كه فرد يستيز وجود برعكس
ـ   و دارد يفعال نقش سازي سوژه است كه در ييها دستگاه از يكيرسانه . است يكار دست  ةبـا ارائ

هـر   ،واقـع  در. اسـت  مخاطـب  ذهـن  در هدفمند يمدلول جاديا دنبال به ها دال از يخاص تركيب
. اسـت  شـده  رمزگـذاري  آن سـازندگان  از سوي كه است ييها نشانه ةدربرگيرند اي رسانه ةبرنام

 و قـوانين  بـه  ك فرهنگي كنشگران ةهم كه داند مي قانونمند يها نشانه از ينظام را رمز فيسك
 نيـز  و اسـت  مخاطب و دآورنده، متنيپد بين واسط ةحلق رمز ،درحقيقت. بندنديپا آن هاي عرف
  ].13[ دارد را متن يدرون پيوند عامل حكم

 دئولوژييـ ا و ييبازنمـا  واقعيـت،  سـطح  سـه  در را هـا  رمزهـا آن  نيـ ا ييشناسا براي فيسك
  :است كرده بندي دسته

                                                        
1. John Fiske 
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هـاي بـدن و    ظاهر، لباس، چهره، محيط، رفتار، گفتـار، حركـت  : سطح نخست واقعيت .1
ي الكترونيكـي  هـا  دسـتگاه  ةوسـيل  ايـن رمزهـاي اجتمـاعي را رمزهـاي فنـي بـه      . صدا

 ؛كنند رمزگذاري مي
دوربين، نورپردازي، تدوين، موسيقي و صـدابرداري كـه رمزهـاي    : سطح دوم بازنمايي .2

دهند و رمزهاي اخيـر نيـز بازنمـايي عناصـر ديگـري را       متعارف بازنمايي را انتقال مي
 ؛...گو، زمان و مكان وو روايت، كشمكش، شخصيت، گفت: دهند از قبيل شكل مي

هـاي انسـجام و    عناصـر فـوق را در مقولـه    رمزهاي ايدئولوژيك: سطح سوم ايدئولوژي .3
يـي،  گرا يمـاد اجتمـاعي،   ةمقبوليت اجتماعي مانند فردگرايي، پدرساالري، نژاد، طبقـ 

  ].128، ص14[ دهند قرار مي... ي ودار هيسرمابنيادگرايي، 
براي  تر ي عميقايمعن و كند مي توجه ها نشانهبرخالف فيسك، به كاركرد ايدئولوژيك  ،1بارت
 افشـاي  يـا  نـوعي كشـف   بـر  بـارت  شناسـي  روش. اسـت  قائـل  هـا  نشانه سطحي و علني تصاوير

 يهـا  اميـ پ طريق انتقال از) ها اسطوره(ها  نشانه ،وي نظر به. دارد تأكيد متن در نهفته ايدئولوژي
 امـور  بـه  بـداهت پوشـاندن   ةجامـ  ،ديـدگاه  ايـن  در. شود مي قدرت ةاراد تقويت موجب دروغين
  ].4[ زند يمآن دست  به بورژوازي كه است ايدئولوژيك سوءاستفاده نوعي روزمره زندگي

به شكل ديگر از بازنمايي اعتقاد دارد كـه آن را در رابطـه بـا نمـايش زنـان       2اروينگ گافمن
 آگهـي  در ، ماننـد نمـايش جنسـيت   )خودنمـايي (نمـايش   ةشـد  اي رسانه اشكال. دكن يمتحليل 
 به .شود مي زندگي اجتماعي در تعامل هاي آيين متداول و مرسوم تصاوير بازتوليد باعث مجالت،
 كـه  شـود  مـي  منظور بازنمايي اين به اي رسانه متون در جنسيت يا شهيكل هاي نقش ،وي اعتقاد
 هسـتند  آشـنا  در نمـايش  اجتماعي هاي آيين با كه مخاطباني وسيلة به بالفاصله ها آگهي معاني

 فهم بلكه جنسيت نيستند، نمايش يامعن حامل تنهايي به ها كليشه البته. شود درك و شناسايي
 در نمايشـي كـه   يـا  ي تصويرامعن فهم ؛ مثالًاست مهم نيز نمايش اجتماعي هاي وضعيت ساخت

 وضـعيت  يـا  بافـت  و فهم مـتن  گرو در است، آشپزي حال در زن و خوردن غذا حال در مرد آن
  .است اجتماعي

  :كند مي اشاره آگهي در جنسيت نمايش متداول و مرسوم تصوير شش به گافمن
 قـد . ندا زنان از تر بزرگ اندازه و قد لحاظ به مردان معموالً اي، تصاوير رسانه در :نسبي اندازة

 نظـر  از مـردي  كه هنگامي فقط. است اقتدار نماد اجتماعي، هاي آيين لحاظ به تر، بزرگ ةو انداز
  .شود مي داده نشان او از تر كوتاه باشد، زن از تر نييپا اجتماعي منزلت شأن و

هرگـز   ولـي  كننـد،  نوازش مي و لمس را اشيا زنان تبليغاتي تصاوير و ها آگهي در :زنانه لمس
 هـا  آن بـه  يـا  كنند مي يكار دست را اشيا مردان كه يدرحال. قاپند ينم يا زنند ينم چنگ راها  آن

                                                        
1. Roland Barthes 
2. Erving Goffman 
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محصـول،   يك ةجويان لذت استعمال شكل به تصاوير در تواند مي امر اين مصاديق. دهند مي شكل
چنـين   در مـردان  ،ديگـر  سـوي  از. باشـد  زنـان  از سـوي  غيره و بچه يك نوازش ،ها لباس لمس
 محصـوالت را  آن با كه است ابزاري صرفاً مردان دست بلكه شوند، نمي داده نمايش ييها تيموقع
  .كنند مي بازي بيسبال يا كنند مي محاسبه ،رنديگ يم را شريكي دست كنند، مي توليد

 زنـان  كـه  درحـالي  كنند، مي كنترل را ديگران يها كنش مردان در تصاوير، :نقش يبند رتبه
كشـيده   تصـوير  بـه  مـديريتي  هـاي  نقـش  در غلـب ا مردان بنابراين،. رنديگ يم قرار كنترل تحت
 در همچنين، حتي اگر مـردان . دهند مي آموزش زنان به شغلي هاي نقش در ويژه به كه شوند مي

آشپزخانه در نقش مربي مهـدكودك و آشـپز بـه تصـوير كشـيده       يا مهدكودك هايي مثل مكان
  .شود مي تلقي گرايانه واقع غير امري عنوان به ها نقش شوند، اين

 نشـان  خانه از بيرون هاي موقعيت در مردان و خانوادگي هاي موقعيت در اغلب زنان :خانواده
 لحـاظ  بـه  كه والديني و كودكان ميان خاصي روابط همچنين كه دريافت گافمن. شوند مي داده

 آن از يـا  نـد ا غايـب  خانـه  از يا مردان معموالً ،تبليغات در. دارد وجود هستند ها آن شبيه جنسي
 و نظـارت  مـرد  نقـش . دهـد  مـي  نشان را ويژه كاركردي فاصله كه است معتقد وي. دارند فاصله

 دارنـد  تمايـل  بنابراين، تبليغات .شود مي تلقي زنانه ةحوز يك سنتي طور به خانه و است حمايت
 بـه  مربـوط  امـور  در ها، زنـان  آگهي در. دهند نشان خانه امور به دهندگان سامانمنزلة  به را زنان
  .دارند اقتدار خريد و نظافت ،وپز پخت
 وضـعيت  در زنـان  هـا  رسـانه  هاي آگهي و تصاوير در :يبردار فرمان و فرودستيشدن  ينييآ

 اي دلجويانـه  رفتارهـاي  بيشـتر  زنـان . شـوند  مـي  داده نشـان  ها آن تابع و مردان به انقياد نسبت
 يهـا  حالـت  خـود  از و دهنـد  مي نشان را مردان به زدن لبخند و مردان به دادن همچون سرويس

 در. شـود  مي ظاهر ها يژگيو اين در نيز زنانه يريپذ انعطاف و ترس حاالت. دهند بروز مي ناتواني
  ].198ـ197، ص17[ مقتدرند و جدي كامالً مقابل، مردان
يي هـا  تيـ موقع درگيـر  مـردان  از بـيش  زنـان  تصويري، تبليغات در كه كرد مشاهده گافمن

درگيري  وي. كند مي حذف اجتماعي هاي موقعيت از يشناخت روان لحاظ به را ها آن كه شوند مي
 شـمارد  يبرم حذف و نشيني عقب يها نشانه را ديگران به مادي وابستگي و عاطفي يكار پنهان و

 كـردن چهـره   پنهان خنديدن، بيخود ريختن، اشك و احساسات كنترل دادن دست از صورت به كه
 زنـان ظـاهر   رفتـار  در اضـطراب  و دسـتپاچگي  كمرويـي،  تـرس،  روي از خـود،  ياه دست پشت
 برگردانـدن سـر   طريق از تواند مي نشيني عقب يها شينما تر ميمال شكل گافمن، نظر از. شود مي
. شود اي ديده رسانه تصاوير در است، شده بيخود خود از و ديگري مجذوب كه هنگامي چشم، يا

 كس هر به نسبت ها آن در دخيل فرد كه شود مي محسوب نشيني عقب رو آن از ها شينما گونه اين
  ].198، ص17[ كند مي گيري كناره و نشيني عقب است، حاضر موقعيت در كه

رهگـذر   از صـرفاً  جنسـيت،  نمـايش  از متـداول  و مرسـوم  تصوير كشش است معتقد گافمن
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 هـاي  آيـين  بـين  پويـا  روابـط  ةواسـط  به ها آن توليد بلكه شود، نمي ساخته اي رسانه سازي كليشه
 معـاني  ،همچنـين . گيـرد  مي صورت اجتماعي هاي و آيين) ها رسانه ةوسيل به(شده  تعامل ساخته

 بـين  تعامـل  در بلكـه  شـود،  نمـي  دريافت ساخته و توليد مراحل طريق از و مجزا طور تصاوير به
 و هـا  نيـي آ به ارجاع با) تصاوير كنندگان افتيدر(مخاطبان  و) تصاوير سازندگان(توليدكنندگان 

  .شود مي ساخته اجتماعي رسوم
 اجتماعي مانند قواعد و هنجارها ،ها نييآ مصنوعي يا ها، گونة ساختگي ها، از جمله آگهي رسانه
. كنند عرضه مي دارد، وجود اجتماعي هاي وضعيت در واقع به كه را زنان برابر مردان در فرودستي
آن  در كـه  نامـد  يمـ ] 22[» سـازي  آيينـي  تشـديد «يا » سازي حاد آييني«را  فرايند اين گافمن،
تمايـل   دارد، وجود اجتماعي جهان در آيين صورت به تعامل، كه اشكال يساز ينييآ به ها رسانه
 واقعي است؛ امور بازتوليد صرفاً) ها رسانه با ما تعامالت و(شده  اي رسانه تعامالت معنا، اين به. دارند
  .ميكن يم درك و ميريگ يم يادرودررو  تعامالت طريق از مان زندگي دربارة ما كه اموري

  روش تحقيق
سو و تحليـل روايـت از سـوي ديگـر      شناسي از يك هاي نشانه روش اين پژوهش با تركيب نظريه

و  ،دوسوسـور  ي،سوئيسـ  شـناس  زبـان ن با كـار  يي نوشناخت نشانههاي  نظريه. صورت گرفته است
 مـتن  در موجـود  معناي افتني دنبال به يشناس نشانه. است دهشآغاز  ،پيرس يي،كايمرا فيلسوف

 بـه  گيرد كه رمزگذاري قرار مي مقابل در يياست؛ با اين توضيح كه رمزگشا ييق رمزگشايطر از
 مهـم  يهـا  موضـوع  از يا رسـانه  متـون  ،ترتيـب  بدين .دارند متون اشاره توليد و تفسير به ترتيب
  .هستند شناسي نشانه در شده مطالعه

 بـا  شناسـي  نشانه. متن در نهفته معاني و مضامين به رسيدن براي است روشي شناسي نشانه
 معتقـد  شناسـي  نشـانه  علـم . دكنـ  آشكار را آن پنهان معاني تا نگرد مي عمق به سطح كنار زدن

 تحميل ها انسان بر را آن يامعن فرض و مسلم و بديهي توان ينم هرگز را مادي كه واقعيت است
. شود مي درك قابل ها انسان براي و ساخته خاص معنايي نظام يك طريق از هميشه واقعيت. كرد

دارد كـه   دنبـال  بـه  را خاصي عالقة يا هدف هميشه بلكه نيست، گناه يبهرگز  اين نظام معنايي
نيسـت و ايـن    طرفانه يب يا خالص هرگز دنيا از ما تجربة. كند روشن را آن تواند ي ميشناس نشانه
 تجربـة  نـام  بـه  چيـزي  ].192، ص17[ كننـد  يم درك قابلها را  ي معنايي هستند كه آنها نظام

 امـا  دارد، وجـود  عينـي  دنيـاي . عيني وجـود نـدارد   و واقعي دنياي دربارة عيني و عريان خالص،
  .دارد بستگي ،زبان عالئم، مانند يها نظام يا امعن رمزهاي به آن درك قابليت

شـود   اشـيا  و هـا  كنش مزه، بو، صداها، ر،يتصاو كلمات، نظير چيزي هر شامل تواند يم نشانه
نشـانه   عنوان به ،ندشون معناسازي كه يمادام و نيستند امعن ةدربردارند ذاتاً كي هيچ ها نيا ليكن

ا يـ  دهنـده  ارجـاع  گـر،  داللـت  عنـوان  بـه  كـه  چيزي از هر است عبارت نشانه. شوند ينم شناخته
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از دال  متشكل يدوقسم يكليت را نشانه دوسوسور. شود يتلق ،خودش از غير چيزي به ،گر اشاره
 حتماً و است واسطه كي دال. هستندداللت  نامه ب يالكتيكيد ارتباط داراي كه داند و مدلول مي

). تخـيالت  و ريتصـاو  اشيا، صداها،(مادي است  هميشه دال جوهر و دارد نياز يموضوع و ماده به
 چيـزي  آن و افـت ي دسـت  آن بـه  توان يمدال  قيطر از فقط و دارد قرار دال پس در نيز مدلول
  ].3[ شود يم فهم دال از كه است

كنـد و دال را بـا    ي مـي كار دستشناختي را  خود نظام نشانهبارت اما براي بيان ديدگاه 
 بـارت . نامـد  يمـ عنوان شكل معنايي، مدلول را با عنوان مفهوم و نشانه را با عنوان داللـت  

 پيامي مخدوش اسطوره وي، نظر از. ديد يم ها اسطوره در را متن در نهفته ايدئولوژيك معاني
 اسطوره كاركرد كند، بلكه نمي پنهان را چيزى اسطوره تأكيد دارد كه وي]. 1[ رساند يم را

 و عام ارزش يك به را فرهنگ يك هاي ارزش ها اسطوره. است كردن مخدوش و كردن تحريف
 همچنان و هنوز آنكه حال كند، مي بدل طبيعت به فرهنگ را اسطوره. كنند مي بدل طبيعي

 دورويگي همين. است واقف فرهنگي، محصول عنوان يك به اسطوره، عنوان به خود جايگاه بر
است كه بيانگر كاركرد ايدئولوژيك ) دهد ساختي كه خود را عام و طبيعي جلوه مي(اسطوره 
  .شود آن مي

شناسـي سوسـوري    شناسي سوسوري و بارتي اين است كـه در نشـانه   تفاوت مهم ميان نشانه
 ت ميان شكل معنايي و مفهومبارتي نسب ةنسبت ميان دال و مدلول دلبخواه است، اما در اسطور

  ].66، ص12[ ايدئولوژيك دارد ييها شهيرانگيزشي است و اين انگيزش  كامالًامري 
ي گوناگون مانند اسطوره، افسانه، داستان، رمان، نمـايش  ها تيروابارت اين بحث را در 

بـر   ها كنشكه رويدادها و  داند يمي خام و مبنايي ا قصهاو روايت را مانند . گيرد پي مي... و
بارت سه سطح را بـراي هـر روايـت    . رنديگ يمشكل  ها آندر خالل  ها نشانهآن استوارند و 

هـا   و سـطح سـوم خـود روايـت     ها كنشسطح اول سطح كاركردها، سطح دوم : شمارد يبرم
  ].5[هستند 

بارت دو نوع كاركرد را از هـم  . سطح كاركردي است برد يماز اين ميان، آنچه روايت را پيش 
و سـپس   ،گـردد  يبرمدار  كه به يك كنش مكمل و نتيجه ،؛ ابتدا كاركردهاي ويژهدكن يممتمايز 
ـ  كـم كه به مفهومي  ها عالمت ي شـناخت  رواني مـنش  هـا  عالمـت نـامعين اشـاره دارنـد و     شيوب
بـارت   ].115، ص16[ شـود  يمـ امل در سير روايـت را شـ   ها آني ها نقش، حاالت و ها تيشخص

ي زيـرين  هـا  هيـ البـه معناهـاي نهفتـه در     تـوان  يممعتقد است با تحليل روايات در اين سطوح 
  .دست يافت ها آنهاي نهفته پشت  روايات و ايدئولوژي

ي و تحليل روايت بارت را به شكل يـك پيوسـتار متصـل نمايـان     شناس نشانهروش  اين بحث
. نـد ا ي اجتمـاعي مختلـف  هـا  جهـان ي معنـايي در  هـا  نظامن كرد كه هر دو در پي روشن دكن يم
شـبي كـه مـاه كامـل      شده در فيلم در جهت كشف ايدئولوژي بازنمايي ،در اين پژوهش ،رو نيازا
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 ،ي بارت بهره خواهيم برد و سپس به تحليـل روايـت ايـن فـيلم    شناس نشانهما ابتدا از روش ، شد
 .ميپرداز يم، ديمكربارت اشاره كه از نظر  طور آن

  داستان فيلم خالصه
 ،او بـرادر عبـدالمالك ريگـي   . لـوازم آرايشـي زنانـه دارد    ةحميد پسري از قوم بلوچ است و مغـاز 

ها ندارد و زندگي معمولي را در تهـران سـپري    است ولي ارتباطي با آن ،گروهك طالبان ةسركرد
سال  پس از يك. شود و عاشق او مي نديب يممغازه خود تا اينكه روزي فائزه را در مقابل . كند مي

شـود كـه    رود و موفق مي ، حميد به خواستگاري ميمانند يمهم دوست باقي  كه حميد و فائزه با
گذارد كه دخترش نبايـد دور از   مادر فائزه فقط يك شرط مي. فائزه را جلب كند ةرضايت خانواد

  .نزديكي مادرش اجاره شوددر خانه نيز بايد يك خانه  ةاو زندگي كند و حتي براي اجار
كننـد تـا    يابد و با يكديگر روزهاي خوبي را سپري مي داستان عاشقي حميد و فائزه ادامه مي

پدري حميـد در سيسـتان و    ةبه خان رنديگ يماينكه به مناسبت به دنيا آمدن فرزندشان تصميم 
فائزه متوجـه خطـري    ،در اين سفر. دارد، سفر كنندكه در نزديكي مرز پاكستان قرار  ،بلوچستان

شـود و حميـد را    كند مـي  ها را تهديد مي آن) ي تروريستيها تيفعال(حميد  ةكه از جانب خانواد
از ايـران   حتمـاً ها و برادرش نشود بايـد   كند كه براي اينكه او هم درگير ماجراهاي آن مجاب مي

حميـد   .نـاممكن اسـت   بـاً يتقرهـا   مريكايي بـراي آن ابروند؛ اما مهاجرت به كشورهاي اروپايي و 
دهـد كـه    كند و طي تماسي تلفني به فائزه اطالع مي كند و به پاكستان سفر مي ي پيدا ميا بهانه

 ،فائزه نيـز . تواند مقدمات سفر به انگلستان را محيا كند و او هم بايد به پاكستان بيايد از آنجا مي
راهـي پاكسـتان    ،بدون اطالع به مادرش ،شهاب ،با برادرش ،هاي شديد مادرش با وجود مخالفت

كـه حميـد    ،در دل نيروهاي القاعـده  عمالًشود و  فائزه در خانه حبس مي ،در پاكستان .شود مي
. شـود  تدريج دگرگون مـي  شخصيت و اعتقادات حميد به. افتد گير مي ،ها پيوسته است هم به آن

امـا بـا گذشـت زمـان بـه       ؛افكـارش را قبـول نداشـت    و ،عبـدالمالك ريگـي   ،او در ابتدا برادرش
 .شـود  آورد و به جانشين او در گروهك تروريستي القاعده تبديل مي هاي ديني او ايمان مي حرف

خواهد كه فـائزه   شد و از حميد نيز ميكُ جلوي دوربين مي عبدالمالك برادر فائزه را ،در اين حين
گويـد بـراي جهـاد در راه خـدا بايـد از       و بـه حميـد مـي   ا. ها را به ايران لو ندهـد  را بكشد تا آن

اش  حميد پس از جدال درونـي  تاًينها. نيز بگذرد ،اش خانوادهترين افراد  حتي نزديك ،چيزش همه
زندگي با فردي كه عاشقش است و عمل بـه دسـتورات رهبـر القاعـده، بـه محـل        ةمبني بر ادام

 .رساند به قتل مي، شده است هوش يبكه  حالي در، رود و او را با اسلحه اقامت فائزه مي
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 ي فيلمشناخت نشانهتحليل 
طبق روش بـارت، ابتـدا اشـكال معنـايي داخـل فـيلم را اسـتخراج         ،براي آغاز روند تحليل فيلم

ي ايـدئولوژيك  هـا  داللـت ها برسيم و سپس از آن مفـاهيم بـه    تا به مفاهيمي از دل آن كنيم مي
در جـدول  . دست بيابيم ،يك متن در نظر گرفته شده است ةمثاب بهكه در اينجا  ،موجود در فيلم

  .اين روند به نمايش درآمده است 1
  شناختي فيلم تحليل نشانه .1جدول 

  داللت  مفهوم شكل معنايي متن  رديف

  .تنها در بازار است) فائزه(پالن اول دختر   1
داشتن دختر  اجازه

براي اين كه تنها در 
  .بازار باشد

  دخترآزادي 

  فروشي خود لوازم آرايشي ةپسر مشغول كار در مغاز  2
پسر كه  ةزندگي ساد

به فراخور شغلش، 
دائمي با زنان  ةمواجه

  .دارد

 ةشخصيت روزمر
يك پسر ساده و 

  عادي

براي دفاع  )حميد(شود و پسر  اي مزاحم دختر مي غريبه  3
  .كند اقدام مي

شدن و آغاز  غيرتي
  داستان عاشقي

 ةشخصيت روزمر
يك پسر ساده و 

  عادي
رودبه دنبال دختر مي.شده استتيغحميد با صورتي سه  4

 .شوندهم دوست ميو با
پسر در قيود سفت و 
  بودن مذهبي غير  .سخت مذهبي نيست

  .خواستگاري مادر حميد ناراضي است ةجلس  5
داند عروس در  او مي

چه وضعيتي قرار 
  .خواهد گرفت

دلسوزي زنانه 
  براي يك زن

6  

):عبدالمجيد ريگي(صحبت تلفني حميد با برادرش
نكردن حيا  نارضايتي عبدالمجيد از آرايش دختر و رعايت

  ...و
دادن به برادرش بعد از قطع  مخالفت حميد و فحش

 .تلفن

تضاد ميان حميد و 
  نگاه منفي به زن  برادرش در ابتداي فيلم

اعتقادات مذهبي   سكانس عروسي و شادي و رقص  7
  گيرانه چندان سختنه

تقيد كمتر به 
  مذهب

طال از جانب  ةپدري حميد و هدي ةسفر به زاهدان خان  8
  مادر حميد به فائزه به مناسبت زايمان

اكرام عروس از جانب 
  مادر همسر

ذهنيت متفاوت 
به  مادر خانواده

  زن
تغيير تدريجي   تغيير ظاهر حميد  .در پاكستان حميد ريش گذاشته است  9

  عقايد
ها توسط گروهفائزه در گوشي حميد فيلمي از ترور انسان  10

 .بيندالقاعده مي
جذب در گروهك 

  القاعده
رشد رفتار 
  ايدئولوژيك
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  داللت  مفهوم شكل معنايي متن  رديف

11  
گويد تودهد و او ميفائزه فيلم را به مادر حميد نشان مي

 ؛مقدار است اينجا زن بي. تواني چيزي را عوض كني نمي
 .چه مادر باشد و چه همسر

  ايدئولوژي القاعده  زن توجهي به بي

12  
توانستمود و نميگويد من دهانم بسته بمادر حميد مي
گويد در مرام القاعده  حرفي بزنم؛ او مي مدر مقابل پسران

 .زن از سگ هم كمتر است
  ايدئولوژي القاعده  مقام پست زن

گيرد و با اينكه شرايط بدي را  حميد براي فائزه خادم مي  13
  .گويد در قلبش است به او مي ،آوردهبراي او به وجود 

هنوز هم به فائزه 
دهد و او را  اهميت مي

  .دوست دارد
تغييرات حميد 
  .تدريجي است

14  
فائزه با همكاري مادر حميد سعي بر فرار از پاكستان

شود و او  دارد كه توسط عبدالمالك ريگي جلوگيري مي
 .كنندرا در خانه حبس مي

سلب اختيار و اراده از 
  زن

عدم اعتقاد به 
  نظر مستقل زن

  .كنند فائزه را از او جدا مي ةبچ  15
به احساس  يتوجهبي

مادري و نقش مادر در 
  تربيت بچه

پرورش نيروي 
مبارز بدون 
  محبت مادري

گويد بايد  به حميد مي) القاعده ةسركرد(عبدالمالك   16
  فه بودنعاط بي  .كند بكشد ها را مي زنش را به دليل اينكه جاسوسي آن

اولويت ايدئولوژي 
القاعده بر 

  چيز همه
حميد در زمان زايمان همسرش به دليل حضور در  17

 ةسيطر  شدن در القاعده غرق .القاعده غايب است
  ايدئولوژيك

18  

يك مجاهد واقعي از«:گويدعبدالمالك به حميد مي
برو  ...از زن، بچه، خانواده و. در راه خدا هگذر چيز مي همه

مجاهد واقعي . اين يك امر دينيه و واجبه .رو بكشزنت 
مرتد  وگرنه تو رو .هبايد از نزديكان خودش بگذر

 ».خونممي

اطاعت تام از دستورات 
  مافوق خود

ديدگاه 
ايدئولوژيك 

  القاعده

رهبر  ةعمل به خواست  .كشد حميد با اسلحه فائزه را مي ،در پالن آخر  19
  القاعده

تسلط كامل 
ايدئولوژيك 

  القاعده

  تحليل روايت فيلم
هـا   شناختي فيلم، به تحليل نهايي حاصل از آن حاصل از تحليل نشانه ةآمد دست هاي به با داللت

 ،آيـد  كـه نقـش زن در آن بـه نمـايش درمـي      ،سازي گفتمان حاكم بر سناريو فيلم در پي روشن
لم به دنبـال روايـت آن   چيزي كه كارگردان در طول في اين تحليل ما را در درك آن. پردازيم مي

  .كند كمك مي است
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  سطح كاركردي
دو شخصـيت اصـلي فـيلم     فيلم در گام نخست با به تصوير كشيدن زنـدگي سـاده و در جريـانِ   

، در پي روايتي ساده از زندگي عموم مردم در شهر تهران است كه شايد بتوان از )حميد و فائزه(
راساس دگرگوني تدريجي شخصيت حميـد در  اين خط سير ب. متوسط ياد كرد ةطبق منزلة آن به

  .شود كل داستان پيگيري مي
ي هـا  تيشخصـ يـي دينـي   گرا ينسـب يكي از مواردي كه كارگردان به دنبال نمايش آن است 

عروسـي   ،شـوند  حميد اگرچه در نقشي مذهبي ظاهر مـي  ةمادر فائزه و خانواد. فيلم در ابتداست
ايـن  . است كه مورد قبول قرائت رسـمي ديـن نيسـت   ها همراه با رقص و پايكوبي و در فرمي  آن

بـه  . شود كـه در ميـان عمـوم مـردم رواج دارد     ي نشان داده مينداريدعنوان نحوي از  مسئله به
گـذارد و چنـين    ديني فراتـر مـي   ةدينداري كه در موارد ضرور پاي خود را از حيط ،عبارت ديگر

مداوم و عمل بـه تكـاليف    ةقيد به نماز و روزم؛ مثالً كند اعمالي را نيز براي خود نقص تلقي نمي
اما از رقصيدن در عروسي، دست دادن با نامحرم، در مواردي نوشـيدن شـراب   ، شرعي خود است

آورد كـه   وجود ميه متوسط نوعي دين متوسط را نيز با خود ب ةطبق. برگردان نيست نيز روي... و
گرفتن در كانتكس زندگي مدرن، تناقضـات آن  كند و با قرار  حدود آن را به ميل خود تعيين مي

دادن چنـين تصـويري از    هاي ابتدايي فيلم نيـز در حـال نشـان    سكانس. كند راحتي حل مي را به
  .هاست دينداري انسان ةنحو

عنوان نفـر   خواستگاري، اوست كه به ةمادر فائزه نقش محوري دارد و در جلس ،در اين تصوير
كـارگردان  . كند         نميترين صحبتي  كه مادر داماد كوچك حالي در؛ ندك اول با پدر داماد مذاكره مي

كه خودش نيز شـاغل   ،متوسط تهراني، يك زن ةخواهد نشان بدهد در فضاي موجود در طبق مي
تواند به اصطالح گليم خودش را از آب بيرون بكشد و در تصميمات مهم ماننـد ازدواج   مي ،است

 ،كه از بلوچستان براي خواستگاري به تهران آمده ،اما مادر حميد. دكندخترش نقش اول را ايفا 
از جايگـاهي كـه   ) مادر حميـد (او  ،حال اين با. اي در اين امر را ندارد گونه مداخله حق و توان هيچ

امـا   ،دكنـ غيرمستقيم آگـاه   كند فائزه را نيز آگاه است و سعي مي فائزه در آن قرار خواهد گرفت
  .شود آن دو، فائزه متنبه نمي به دليل عشق ميان

تلفنـي حميـد بـا     ةها از موقعيتي كه فائزه در آن قرار خواهـد گرفـت در مكالمـ    اولين نشانه
. شـود  نمايـان مـي  ) گروه القاعده اسـت  ةكه همان عبدالمالك ريگي سركرد(برادرش عبدالمجيد 

جـب و حيـا   حزيـرا   ،براي ازدواج مناسـب نيسـت  ) فائزه(گويد آن دختر  عبدالمجيد در تلفن مي
عنـوان يـك بنيـادگراي تنـدروي      به ،نظام اعتقادي عبدالمجيد اساساً... . كند و ندارد و آرايش مي

  .كلي متفاوت است او با زن و جايگاهش به ةو نوع مواجه تابد يبرنمچنين مواردي را  ،ديني
در اينجـا  . گـذارد  يمحميد به يكباره ريش . شود زندگي براي فائزه دگرگون مي ،در پاكستان

 ،كنـد  يمـ كه بارت اشـاره   طور همانكه  شود يمريش براي حميد از كاركردهاي روايي محسوب 
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. روايـت اسـت   ةي شخصيت و تغيير حاالت اعتقادي و نقشـي او در ادامـ  شناخت روانمنش ة نشان
اين سير روايي به صـورت تـدريجي بـه دگرگـوني بنيـادين افكـار و اعتقـادات حميـد و بـالتبع          

ـ     . دشو خصيت فردي او منجر ميش جديـدش و   ةكشـاكش دائمـي او ميـان اعتقـادات بنيادگرايان
. آورد يمـ ذهني ثابتي براي او به وجـود   ةعشق به فائزه تا انتهاي روايت با او همراه است و مشغل

گيـرد و بـا    قـرار مـي   ،عبدالمالك ريگـي ، هايي كه در كنار برادرش در زمان خصوصاً ،اين مشغله
  .رسد د، به اوج خود ميكن ي كه او ميالقائات

  سطح روايي
  :مجزا تشكيل شده است كامالًسطح روايي فيلم از دو روايت 

يـك   ،كـه بـه آن اشـاره شـد     طـور  همان ،اين روايت: زندگي عادي و طبق روال در تهران .1
شـئون اعـم از دينـي، اجتمـاعي و      همـة متوسـط در   ةروايت عادي از منظر يـك زنـدگي طبقـ   

فرزنـد  . فائزه يـك خـانواده بـا دينـداري نسـبي هسـتند       ةخانواد. كشد يمي را به تصوير اقتصاد
كوچـك   ةياي پيشرفت و مهاجرت به خـارج از كشـور را دارد و از يـك مغـاز    ؤر) شهاب(خانواده 

  .كنند لوازم آرايشي زنانه امرار معاش مي
دوم فيلم با سـفر بـه پاكسـتان     ةنيم: ايدئولوژي القاعده در پاكستان ةزندگي تحت سيطر .2

شود و حاصل آن اتفاقات مهمي است كه در به تصوير كشيدن جايگاه زن در فيلم نقش  آغاز مي
شدن و پيوستن حميد به القاعده، اطالع فائزه از ماجرا و حبس او در خانـه و   نزديك. مهمي دارد

توسـط ايـدئولوژي    كامـل درآمـدن ذهـن حميـد     ةاقدام براي فرار، كشتن شهاب و تحت سيطر
بـا اسـتناد    ،بنابراين. كنند اتفاقات هستند كه خط سير فيلم را تعيين مي گروهك القاعده از اين

  .ي زيرين فيلم خواهيم پرداختها هيالها به تحليل  به آن
بر دو جريان پيش و پس از پيوسـتن شخصـيت اصـلي     ديتأككارگردان در پي  ،در اين فيلم

ت تا از اين طريق بتوانـد بـه صـورت تطبيقـي تفـاوت ورود ايـدئولوژي       فيلم به گروه القاعده اس
رايـج اسـت كـه بـراي بهتـر بـه        يتكنيكـ  اين. القاعده را در زندگي شخصيت اصلي نمايش دهد

عنوان يك وضعيت مدنظر، تصويري از شـرايط متضـاد    به ،و القاي آن مسئلهتصوير كشيدن يك 
؛ مثالً ي آن پي ببردها تفاوتهر دو تصوير بتواند به  ةتا مخاطب با مقايس ديآ يدرمآن به نمايش 

؛ با ايـن  دهند يمتركيب را در كنار نقش او قرار  ظاهر بد دادن يك فرد زيبا، يك فرد به براي نشان
 كنـد  يمكار ذهن مخاطب به صورت ناخودآگاه با ديدن تفاوت آن دو، به زيبايي فرد اصلي اقرار 

اين تكنيك بـه بهتـرين نحـو در سـير روايـي ايـن فـيلم مـورد         . كند يمو آن وضعيت را تثبيت 
آمـده از تصـوير    وجـود  تري از وضعيت بـه  استفاده قرار گرفته است تا مخاطب بتواند درك عميق

  .ايدئولوژي القاعده به دست آورد ةثير سيطرأت تحت زنتصوير زندگي و به طور خاص 
متوسط را به تصـوير   ةعي طبقبخش اول فيلم روايت يك داستان عاشقانه در كانتكس اجتما
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كـه بـا    ،اما بخـش دوم . دشو كشد و تا پايان اين بخش اين روايت دستخوش هيچ تحولي نمي مي
در دو ساحت عـاطفي   دائماًشود،  شدن حميد به القاعده آغاز مي روايت سفر به پاكستان و جذب

امـا كشـش اعتقـادي     ،سو همچنان عاشق فائزه است حميد از يك. آمد است و و اعتقادي در رفت
تـا پـيش از    ،به بيـان ديگـر  . دهد او را در تنگناي عاطفي و ارزشي قرار مي گروهك القاعده دائماً

امـا حـاال ايـن     ،گرفـت  جهان معنايي حميد در رابطه با فـائزه و عشـق او شـكل مـي     ،اين تجربه
ي در تـراز  كنـد و از او انسـان   گروهك القاعده است كه نظام ارزشـي خـود را بـه او تحميـل مـي     

  .سازد استاندارهاي تندروانه خود مي

  سطح كنشي
شود خشونت عليـه زن اسـت    هاي زيرين فيلم به تصوير كشيده مي يكي از مفاهيمي كه در اليه

از زمـان پيوسـتن حميـد بـه گـروه      . گيـرد  كه در سطح كنشي روش تحليـل روايـت جـاي مـي    
ي ا پرخاشـگرانه وسـت دارد، رفتـار بسـيار    دهد كه فائزه را د او همچنان نشان مي اگرچهالقاعده، 

به محض اينكه كه فائزه به وضع نامطلوب خودش در پاكسـتان اعتـراض   . گيرد با او در پيش مي
ايـن اتفـاق در   . بـرد  و صداي خود را باال مـي  رود يم سرعت از كوره در كند، حميد به كوچكي مي

ايـن  . شـود  افتد كه باعث تحقير فائزه مي دو سكانس از رستوران و مقابل چشم همگان اتفاق مي
شدة يكي از نتايج پيوستن حميد بـه گـروه القاعـده اسـت كـه او را در تنگنـاي        تصوير بازنمايي

  .شديدي قرار داده است
در دو سـكانس   ي كه فيلم به دنبال به تصوير كشـيدن آن اسـت  ا ياصلايدئولوژي  ،حال اين با

كشـي گـروه القاعـده     اول آنجاست كه فائزه با ديدن فيلم آدم ةصحن. ديآ يدرمعينه به نمايش  به
گويـد چـرا    شود و در اعتراض به مادر او مـي  در گوشي حميد متوجه پيوستن او به اين گروه مي

پـر   نواعتقاداتشـ ها با  ناوذهن « :گويد حميد در پاسخ مي مادر. جلوي فرزندانش را نگرفته است
ايـن  » .هتـر  پسـت چيزي بگم؛ در نگاه القاعده، زن از سـگ   تونم ينمست و  نم بستهومن زب .شده

  . صحنه داللت مستقيمي بر ايدئولوژي القاعده نسبت به زن دارد
راه توسـط عبـدالمالك ريگـي     ةاز ميان ،كه قصد فرار از خانه را دارد ،فائزه ،پس از اين ماجرا

نقش زن در تصور گـروه القاعـده    ةحبس او در خانه بازنمايند. شود و در خانه حبس مي دستگير
هـاي گونـاگون    آفرينـي او در عرصـه   ها هيچ اعتقادي به حضور زن در اجتمـاع و نقـش   آن. است

امـور خانـه و    دادن انجـام اي براي ارضاي نيازهاي جنسـي و   عنوان وسيله به ندارند و به زن صرفاً
  .كنند و در بسياري از مواقع هم مانعي در دستيابي به اهداف واالي خود فرزندآوري نگاه مي

كنـد و حضـور او در    هـا را مـي   عبدالمالك كه معتقد است فائزه جاسوسي آن ،دوم ةدر صحن
وسـي بـراي   واقـع جاس  در. خواهد او را بـه قتـل برسـاند    كنار حميد خطرناك است، از حميد مي

داند كه كشش دائمي ذهني حميـد ميـان عشـقش و اعتقـاداتش      عبدالمالك بهانه است و او مي
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او در يـك سـكانس بـه    . شود كه او براي گروه القاعده نيرويي قوي و كارآمد باشد مانع از اين مي
بـرو   ...از زن، بچه، خانواده و. در راه خدا هگذر چيز مي يك مجاهد واقعي از همه« :گويد حميد مي

گرنه تو و .همجاهد واقعي بايد از نزديكان خودش بگذر. اين يك امر دينيه و واجبه .زنت رو بكش
اش بـه سـود    كشـاكش ذهنـي حميـد ميـان عشـق و ايـدئولوژي       ،در آخـر » .خـونم  مرتد مي ور

  .رساند يابد و حميد فائزه را با اسلحه به قتل مي ايدئولوژي خاتمه مي
فقـط در نظـام معنـايي خودشـان      هـا  نشـانه فهـم ايـن    ،كنـد  يمـ  طور كه بارت اشاره همان

انگيزشي است و ايـن انگيـزش    كامالًاست و نسبت ميان شكل معنايي و مفهوم امري  ريپذ امكان
زن در ايـدئولوژي القاعـده    ةشد تصوير بازنمايي ،به اين ترتيب. يي كامالً ايدئولوژيك داردها شهير

در چارچوب ايدئولوژي بنيادگرايي است كـه در   خودپندارهني مانعي براي دستيابي به اهداف دي
  .شود به بهترين نحو نمايش داده مي شبي كه ماه كامل شد فيلم

با استناد به بارت، تحليل روايت سه سطح كـاركردي، كنشـي و روايـي فـيلم     ، به اين ترتيب
در  ،دشـ اي كـه از آن برداشـت    شـناختي  هـاي نشـانه   با توجه به داللـت ، شبي كه ماه كامل شد

  .قابل مشاهده است 2جدول
  

  تحليل روايت در سه سطح .2جدول 
سطح كنشي سطح روايي سطح كاركردي

  :تمايز ميان دو سبك زندگي
زندگي عادي و طبق روال در . 1

  تهران
ايدئولوژي  ةزندگي تحت سيطر. 2

  القاعده در پاكستان

تغيير رفتار پس از پيوستن به 
  :القاعده

  فعاليت در گروهك القاعده. 1
  خشونت عليه زن. 2
  حبس زن در خانه. 3

 هاي پنهان نگاه داشتن فعاليت. 4
  تروريستي از زن

  به قتل رساندن زن. 5
 

 :تغيير ويژگي منش شخصيتي
  تغييرات ظاهري. 1
  تندروي مذهبي. 2
  پيروي كوركورانه. 3

  انگاشتن نقش زنارزش  بي. 4
 زن مانعي در جهت رسيدن به. 5

  اهداف واالي خودپنداشته
هاي ديني بر هرچيز  ترجيح ارزش. 6

 ديگري

 گيري بحث و نتيجه
 يـا  اُبـژه  عنـوان  بـه  را زنان كلي طور به ،سينما جمله از جمعي،ي ها رسانهتصور رايج اين است كه 

 و واقعيـت  به ربطي بازنمايي اين كهي ا گونه به؛ گذارند يم نمايش به يا حاشيه و يابزار يوجود
 موجـوداتي  عنـوان  بـه  و بـاال  مناصب با ها رسانه در مردان كلي طور به. دندار ها آن ةديچيپ زندگي
 وابسـته،  احساسـاتي،  هسـتند  يافـراد  زنان و شوند ميي تلق قدرت مرجع و كارا نيرومند، عاقل،
 رانـد  مي حاشيه به و رديگ يم ناديده را زنان ،نمادين طور به ،سينماو  تلويزيون. منفعل و ضعيف

 جامعـه  بـه  واقـع  در سـينما و  تلويزيـوني ي ها برنامه انواع ةهم در مردان اكثريت دادن نشان با و
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 اتفاقـاً ديديم كه  شبي كه ماه كامل شداما در فيلم . دنيستن مهم هم قدرها آن زنان كه ديگو يم
اصلي سـناريو در مقابـل ايـدئولوژي     ةدر نقط شود يمزن و تصويري كه از آن به نمايش كشيده 

  .رديگ يمبنيادگراي تندروي ديني قرار 
شـبي  فـيلم  اصـلي   ةيما درونكه  ،د نوع نگاه گروهك القاعده به زنشسعي  ،در اين پژوهش
ايـن  . دشـو واكـاوي   يـي آن شـناختي و روا  ي نشـانه هـا  ييبازنمـا بود، تحليل و  كه ماه كامل شد

  :ديآ يدرمبازنمايي در يك سير روايي به شكل زير در فيلم به نمايش 
تغييـر تـدريجي رفتـار و    . 3، سفر به پاكستان و پيوستن به القاعده. 2، روال عادي زندگي. 1
تسـلط ايـدئولوژي   . 6، حبس زن در خانـه و سـلب اختيـار او   . 5، دانستن زن ارزش يب. 4، عقايد

  .زن مانعي بر سر راه رسيدن به اهداف و لزوم حذف آن. 7و  القاعده
امـا بـا تسـلط     ،شـود  كشد كه با عشق و دلدادگي آغـاز مـي   اين سير، روايتي را به تصوير مي

ايدئولوژي القاعده به حبس خانگي و پرخاشگري و در انتها به قتل رساندن زن در جهت اعـتالي  
حتـي خـانواده   ، چيز ذيل اين ايدئولوژي است كه هيچ. شود مي مديني خت ةايدئولوژي بنيادگرايان

پنـدار   بـه اهـداف واالي خـويش    نو افراد نزديك انسان، نبايد مانعي بـر سـر راه او در راه رسـيد   
  .گروهك القاعده باشند

انگيزشـي موجـود در    ة، رابطـ كند يماشاره  ها آناي كه بارت به  با بازگشت به مفاهيم نظري
اي بنيادگرايانه و تنـدرو   فيلم با مفهوم موردنظر كارگردان اثر، داللت بر ايدئولوژي اشكال معنايي

ي هـا  شـرفت يپديني دارد كه اگرچه ظهور و بروز آن در زمان حاضر با توجـه   ةتحت لواي انديش
خـاص   هاياين ايـدئولوژي اقتضـا   محل بحث مبسوط باشد، تواند يم علمي و تكنولوژيك فراگير

آن را بر تغيير و دگرگـوني افكـار    ريتأثعصر به بار آورده است كه در اين فيلم  خود را در همين
  .يمكردكه اشاره شده، مشاهده  طور همان ،شده زن شخصيت اصلي و تصوير بازنمايي
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