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  )مقالة پژوهشي(

  
  خيرخواهانه در سينماهاي  يستيز زن

  ايران 1390 ةدهدر سينماي » زنان عليه زنان«بازنمايي مفهوم  ةمطالع
  2، مليكا فراهاني*1بهارك محمودي

  چكيده
كاري كيفي  .در آثار سينمايي صورت گرفته است» زنان عليه زنان«بازنمايي مفهوم  ةمطالعاين پژوهش، به منظور 

درآمده ميان زنـان   نمايش آميز به هاي تعارض خاصي از كنشة كند مجموع مطالعات فرهنگي كه تالش مي ةحوزدر 
كوايل و  با توجه به آراي مك .و تحليل كند هددتوضيح » ستيزي خيرخواهانه زن«در سينماي ايران را ذيل مفهوم 

توانـد برشـي از    وير سينمايي خالي از سـوگيري نباشـد، مـي   كراكائر در باب كاركرد شناختي سينما، حتي اگر تصا
 صـورت  بـه  1390دهة هاي به نمايش درآمده در  چهار فيلم از مجموع فيلم ،به اين منظور. واقعيت اجتماعي باشد

هـاي   با توجـه بـه زمينـه   . شناسي تحليل شده است موردي مطالعه شده و با روش تركيبي تحليل گفتمان و نشانه
اساس آن بتوانيم از خـالل امـور و تصـاوير روزمـره و      برهاي منتخب انجام شد تا  ماعي، خوانشي نقادانه از فيلماجت

هـاي   يافته. يابي كنيم آميز عليه زنان را آشكار و ريشه هاي پنهان در ساختارهاي تبعيض پاافتاده، برخي از اليه پيش
سـتيزي ميـان زنـان     اجتماعي، سـينماي ايـران تصـويري از زن   دهد كه در بستري تاريخي و  اين مطالعه نشان مي

كند؛ بـه همـين    ميكيد أتآن ة آن را به حاشيه رانده و بر نيت خيرخواهانة گران دهد كه ماهيت سركوب نمايش مي
وا ان خـود بـر آنـان ر   همجنسـ ها در اين موقعيت عمدتاً به بازتوليد تبعيضي كه از سـوي   هاي فيلم سبب شخصيت

و در  شـود  ميصورت امر روزمره و طبيعي انگاشته  اين بازنمايي عموماً به. دهند رود وقوف ندارند و به آن تن مي مي
  .شود ميتم اصلي فيلم به تصوير كشيده ة حاشي

  واژگانكليد
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  مقدمه و طرح مسئله
ايـم ضـمن بيـان     كه با رويكرد مطالعات فرهنگي نگاشته شده اسـت، سـعي كـرده    ،در اين مقاله

جنسيتي  هاي درون عنوان يك گفتمان، به اين مسئله بپردازيم كه تعارض به» ستيزي زن«مفهوم 
عنـوان امـري    خود را بـه ة ستيزان هاي زن نان كنشگيرد و آيا ز هايي صورت مي زنان در چه زمينه

سـتيزانه   هـاي زن  كلي از كنش طور كنند يا به صورتي ديگر؟ به جويانه و جنسيتي درك مي ستيزه
  در ميان زنان چه تصويري ارائه شده است؟

هاي اين جنبش و همچنين نقدهايي كه  هاي فمينيستي و خروجي مروري بر تاريخ و جريان
در نشريات مختلف پژوهشي » زن و مسائلش«هايي با موضوع  سينماگران زن ايران و فيلمبر آثار 

هاي اخير نگرش فمينيستي در توليـد اثـر و خـوانش     دهد كه در دهه توليد شده است، نشان مي
ويژه بـا   به. تازه اما كارآمد است فمينيستي از آثار سينمايي در ايران رواج يافته و رويكردي نسبتاً

 ،ديگر عبارت به. تر شدن حضور زنان در سينما اين خوانش گسترش بيشتري پيدا كرده است گپررن
يـا كـردار اجتمـاعي كـه در     » رويـداد «توان چنين استنباط كرد كه فمينيسم از سطح يـك   مي
ها  به اين معنا كه پديده ؛ارتقا يافته است» گفتمان«هاي گذشته آغاز شده بود، حاال به سطح  قرن

وراي حدود مرزهاي » ها سوژه« ةجامعكاربرد و ة خصوص يافته و حوز رچوب آن معنايي بهدر چا
كه در زندگي با وجود اين. گيرد جغرافيايي و فرهنگي است و در مقابل گفتمان مردساالري قرار مي

كنيم،  برخورد مي» تضادهاي سيستماتيك زنان نسبت به يكديگر«هاي مختلف با  روزمره به شكل
  .در مطالعات فمينيستي كمتر به اين مسئله پرداخته شده است

زيرا به بـاور  ، پژوهشي برگزيديمة عنوان نمون سينما را بهة اين مسئله، رسانة به منظور مطالع
دسترسي به كل جامعـه   گر پژوهشكوايل، از آنجا كه  چون كراكائر و مك ،پردازان شناختي نظريه

هـاي   سـينما بـا ظرفيـت   . مناسبي براي شناخت نسبي جامعه باشدة د واسطتوان ندارد، سينما مي
خصوص تكنيكي و محتوايي و نيز جايگاه اجتماعي خود، محلي براي تالقـي چنـدين سـاحت     به

 .سـت ها متفاوت حيات اجتماعي از جمله سياست، فرهنگ، ايدئولوژي، جامعه، ارتباطـات و پيـام  
اي كه در  اساس مرور اوليه بر. دهد مورد مطالعه به دست مية ز مسئلنگاهي چندوجهي ا ،رو اين از

گروهي زنان كه به ضـرر كـل    هاي درون سينماي ايران انجام شد، دريافتيم كه تضادها و تعارض
هـا و   هـا، زمينـه   تـوجهي بازنمـايي شـده و شـيوه     درخـور گروه است، در سينماي ايران تـا حـد   

در طول بررسـي اوليـه   . رخداد اين تضادها به تصوير كشيده شده است هاي متفاوتي براي انگيزه
هاي پيش به تصوير كشيده شده اسـت   بيش از دهه 1390دهة دريافتيم كه اين موضوع در آثار 

در  كـه صـراحتاً   ها مورد توجه فيلمسازان قرار گرفته است؛ چنـان  عنوان تم اصلي فيلم و حتي به
 ةمطالعـ زماني مناسبي بـراي  ة اخير بازة ده ،رو اين از. شود وضوع اشاره ميزبان و روايت به اين م

  .ايران بودة تر با شرايط روز جامع گامروزتر و هم شده به تصاوير بازنمايي ،عالوه به. اين پديده بود
ها بدون سـوگيري   شده در رسانه ارائهكند كه تصاوير  از سوي ديگر، رويكرد بازنمايي بيان مي
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صادق نيستند، بلكه بستگي مستقيم با اين مسئله دارنـد كـه دوربـين فيلمسـاز از چـه       و كامالً
بـه بيـان ديگـر، درك و    . هاي اجتماعي به موضـوع پرداختـه اسـت    از چه زمينهثر أمتاي و  زاويه

شود كـه ببينـيم در چـه گفتمـاني      جا آغاز مياجتماعي از آن اي پديدهة مثاب به) فيلم( تفسير متن
  شوند؟ دار مي امعنها در ساختار چه گفتماني  ساخته شده و نشانه

دهـد و   دارد كه بـه ناخودآگـاه افـراد جهـت مـي      گفتمان ساختاري ايدئولوژيك و هژمونيك
 ،به همـين سـبب  . شود هاي تاريخي و غيرعادي مي انگاشتن پديده عاديهمواره موجب طبيعي و 

زا امـا   هاي آسـيب  زدايي از كنش آشناييهاي ناپيدا و  كردن اليه آشكاراين پژوهش در  دادن نجاما
 ،همچنـين . كند تا اعضاي جامعه را به خودآگـاهي برسـاند   بديهي انگاشته شده ضرورت پيدا مي

زنان در زنـدگي  اي، بهبود كيفيت زندگي  تواند در پرورش تفكر انتقادي و افزايش سواد رسانه مي
بهبـود آمـوزش و يـادگيري تفكـر انتقـادي در       ،نهايـت  در. باشدثر ؤماجتماعي و در امور روزمره 

  .هايي هوشمند و اثرگذار در جامعه را به دنبال خواهد داشت زنان، پرورش نسلة جامع

  مباني نظري
چارچوب در كنار هم ها  بندي آن مفصل كه استفاده شده اهيمز مفاي ا مجموعهاز  ،نوشتهدر اين 
چون تحليـل گفتمـان، فمينيسـم، بازنمـايي، هژمـوني و       مفاهيمي .دهد تشكيل ميرا  آننظري 

هم منطـق نظـري ايـن پـژوهش را      با سوبندي هستند كه هم ايدئولوژي اجزاي اصلي اين مفصل
  .سازند مي بر

را سلطه و عدم مسـاوات   ،يمشروع از قدرت جمع ريغاستفاده ة نحو ،تحليل انتقادي گفتمان
در برابـر آن   ايـ  رديـ گ يصورت م يخاص ياسيو س يدر بافت اجتماع گفتارنوشتار و  قيكه از طر

مفهـوم   خ،يمفهـوم تـار  ، دكـر يرو نيـ در ا يسه مفهوم اساس«. دكن يم يبررس شود يم يستادگيا
توجـه   را مـورد  يمشكالت اجتمـاع  ل،ينوع تحل نيا، قتيحق در. است يدئولوژيقدرت و مفهوم ا
...  و يمنافع، عدالت، نـابرابر  ،ينژاد، هژمون سم،ينيفم ت،يچون طبقه، جنس يميقرار داده و مفاه

  ).68: 1396خوش  ابتكاري و عيسايي(» كند يم يرا بررس
در اين شيوه، مجموعه . استهاي فكري تحليل گفتمان فراتر از تحليل نوشتار و گفتار  بنيان

سـاختار و   ةرابطـ وقوع متن يا نوشـتار، گفتـار، ارتباطـات غيركالمـي و      ةزمينشرايط اجتماعي، 
 اجتمـاعي ة زبـان يـك پديـد    ،در اين رويكرد. گيرد قرار مي توجه موردها در مفهوم كلي آن  واژه

هـاي اجتمـاعي واجـد معـاني و      ديبنـ  و گـروه  مؤسسـات تنهـا افـراد، بلكـه     شود و نه ميشمرده 
، خواننـدگان و  عـالوه  بـه . شـده اسـت  منـد بيـان    نظـام ة هايي هستند كه در زبـان و شـيو   ارزش

اعـم از زبـان گفتـاري، مـتن، تصـوير،      (اي  هـاي نشـانه   شنوندگان در ارتباطات مبتني بـر نظـام  
  .ندگان منفعلي نيستندگير) و غيرهبندي، پوشش  بسته

هـا مبتنـي بـر يـك      گفتمان ، زيران نظريه، ايدئولوژي و هژموني استدو مفهوم اساسي در اي
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. نـد كنآن ايـدئولوژي را در جامعـه تثبيـت و فراگيـر      كوشـند  گيرنـد و مـي   ايدئولوژي شكل مي
هـا   انسـان . زننـد  ها دست به تفسير مي انسانمفهومي است كه از طريق آن،  يچارچوب ايدئولوژي

مجموعـه   منزلـة  بـه كلـي ايـدئولوژي    طـور  بـه . نـد كن در ناخودآگاه خود دروني مـي  ايدئولوژي را
 شـوند  هـاي ايـدئولوژيك دولتـي بازتوليـد مـي      هاي دستگاه كردارهاي مادي كه از طريق فراورده

هژمـوني بـه وضـعيتي    «). 1379بشـيريه  (ت اسـ » سان به سوژهتبديل ان«اساسي ة داراي كارويژ
تواند به اقتدار اجتماعي تـام   هاي اجتماعي مي موقت از برخي گروهتالفي ئااره دارد كه در آن اش
از طريـق كـاربرد زور يـا     اعمال ايـن اقتـدار صـرفاً   . هاي فرودست منجر شود ها بر ساير گروه آن

كـه  تـا آن . سـت دادن به آن ا شكلنيست، بلكه از راه تأمين رضايت و تحميل مستقيم افكار حاكم 
تـوان   هژموني را تنهـا تـا زمـاني مـي    . قدرت طبقات مسلط، هم مشروع و هم طبيعي جلوه كند

تعـاريف رقيـب، در چـارچوب مـورد نظـر      ة در شكل دادن بـه همـ   حفظ كرد كه طبقات مسلط
» عي در دائمي و طبيعي جلوه دادن آن داشته باشـند خودشان موفق باشند؛ يعني بايد همواره س

  ).105: 1388تهراني راثي (
اين پژوهش در بخـش نظـري از   . رويكردهاي مختلفي در تحليل انتقادي گفتمان وجود دارد

... و اياز اعمـال و اشـ   يا هر مجموعـه ، ازنظر الكال و موف. بهره جسته است موفالكال و رويكرد 
. ابنـد يدسـت  خـاص   يتيبه هـو  گريكديگفتمان در كنار  كيكه درون  كنند يم دايمعنا پ يوقت

بـه همـين   . شود ها ساخته مي اساس تقابل برمثل سوسور، الكال و موف نيز بر اين باورند كه معنا 
صـورت   نيـ به ا. اين دو انديشمند استة ترين مفاهيم نظري نگاري از مهمبندي و دوا قطب سبب،

دادن  نسـبت و  يسـاز ريبـا غ  »يگريد«و » خود« زيو تما كيبا تفك ها يدئولوژيها و ا كه گفتمان
 يو معنـا  تيـ هو. كننـد  يمـ  فيـ صورت مثبـت تعر  را به» خود« ،»يگريد«به  يمنف يها يژگيو
 رديـ گ يصـورت مـ   »يگـر يد«است كـه بـا    ياز تقابل يبلكه ناش ،يعيو طب يذات ينه امر »خود«
  ).11: 1387 زاده مهدي(

در واكـنش و در تقابـل    تيطبعاً هر هو .ه استنشد تيتثب جهيو درنت يهمواره گفتمان تيهو
 سـتند، ين ينـ يها هرچند روابـط ع  تنازعات با خصومت، نيبنابرا .رديگ يشكل م »يگريد« كيبا 

  رديـ گ يمـ هـا شـكل    آن رامـون يكـه جامعـه پ   ييرزهـا ؛ مكننـد  يرا مشخص مـ  يتيهو يمرزها
)Staheli 2004: 226.( 

 يمركـز ة آن را معادل نقط توان يگفتمان مة يكه در نظر كند يز دال ارشد صحبت مالكان ا
 يمحتوا كنند يم يمختلف سع يها فتماناست كه گ يدال برتر» مرد«مثالً ؛ دانست يابي تيهو

 تيكه هو »يارز هم يها رهيزنج«ها در  ن دالكرد متصل كار به كمك نيا .به آن بدهند يمتفاوت
تعيـين   يسـاخت گفتمـان  به اين معنا كه  .رديگ يصورت م كنند يم سيتأس يا ورت رابطهص را به
مثالً در گفتمان ؛ تفاوت دارد ييزهايارز و برابر است و با چه چ هم ييزهايبا چه چ هر دال كند مي

و آن را در  دانـد  يم گريد يزهايو چ» فوتبال« ،»عقل« ،»قدرت«ارز با  را هم »مرد«ي مردساالر
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 دهـد  يقـرار مـ   ،دانـد  يمـ  »يآشـپز «و » احساسات« ،»منفعل«ارز با  كه آن را هم، »زن«مقابل 
)Jorgensen & Philips 2002: 43 .(زنان  مردساالرتوان دريافت كه در گفتمان  مي ،بر اين اساس

  .داشته شوند شوند كه بايد در فرودستي نگاه محسوب مي» ديگري«مردان  نسبت به
 رممكنيخود را غ يبرا نيگزيكه امكان تصور جا رسند يبه نظر م افتهي تينيع يها وقت گفتمان

هـا بـا    رسـانه . رسـد  يبه نظر م يعيطب اريما بس يحاكم بر رفتارها يفضا جهيجلوه دهند و درنت
. گذارنـد  اثر مـي  هاي مختلف امعه از معناي مدلولبازنمايي بر درك اعضاي جاستفاده از سياست 
اي نه امري شفاف براي انعكاس معنا و واقعيت، بلكـه   كند كه زبان و پيام رسانه بازنمايي بيان مي

شـود و معنـا    ها به مخاطب منتقل مـي  محتوا از طريق زبان و نشانه. ستواقعيت و معنا ةبرسازند
امري آشكار در واقعيت كه در » معنا« .گيرد ها در ذهن مخاطب پيام شكل مي اساس اين نشانه بر

  .مند در زبان است شود نيست، بلكه حاصل روابط ساخت زبان يا رسانه منعكس مي
دســت هـا   بــه بازنمـايي پديــده سـازي   سـازي و طبيعــي  كليشــههـا بــا دو اسـتراتژي    رسـانه 

 يتيشخصـ  يهـا  يژگـ ياز و يا هـا بـه مجموعـه    رت است از تنزل انسـان باع سازي  شهيكل.زنند مي
دادن،  ليـ تقلعبـارت اسـت از    هـا  تيكردن شخص يا شهيكل جه،يدرنت. يو معموالً منف زيآم مبالغه

هـا، موضـع خـود را     سـازي ايـن كليشـه    افراد با دروني. ها تفاوت تيكردن و تثب آشناكردن،  يتذا
ـ ند كن يا ديگري در گفتمان مشخص مي سوژه عنوان به مناسـبت اجتمـاعي    ديگـران ه و نسبت ب

طبق  كنند يحاكم است كه تالش م يها مرسوم گروه ةويش يساز شهيكل .دهند خود را شكل مي
). Hall 2003: 258-259( شـكل بدهنـد   ار كل جامعـه   خود به يدئولوژيو ا ي، نظام ارزشدگاهيد

و هـم درونـي   هـم نقـد   . دهـد  سازد و هم نمايش مي مي برها را هم  اي مانند سينما كليشه رسانه
  .داردبستگي به موضع و جايگاه فيلمساز در گفتمان اين مسئله . كند مي

خت هاي جمعي تحت تملك ايـدئولوژي موظـف بـه برسـا     سازي، رسانه در استراتژي طبيعي
و  يمعـان . شـود منجـر  دادن آن  جلوهطبيعي  به تقويت ايدئولوژي وتصويري از جهان هستند كه 

 يو گفتمـان سـع   يدئولوژيـ ا اسـت،  يو فرهنگـ  ياجتمـاع  يا اگرچه برساخته يا رسانه ييبازنما
: 1381 هيـوارد ( هدجلوه د يو فرازبان يگفتمان فراو  يعيطب يرا امر ييو بازنما يآن معان كند يم

توان دريافت كه چـه امـوري در گفتمـان جـاري در      ي ميهاي سينماي بازنمايية با مطالع). 205
  .شوند ايران طبيعي جلوه داده مية جامع

گروهي بر گـروه  ة به سلطها هژمونيك و  رسانه از سويشده  بازنماييمعناهاي  ،به اين ترتيب
از آنجـا كـه هژمـوني امـري      شوند؛ امـا  ميمنجر افراد در يك گفتمان  آرايجماع مبناي ا برديگر 

خـود را از   تيـ نيع رسـند  يبه نظر مـ  يعيكه طب ييها دگاهيممكن است د موقت و ناپايدار است،
 تحـت  تيـ نيبـه ع  ياسيگذر از نزاع سبرعكس،  يا رنديدست بدهند و مورد چالش و نزاع قرار بگ

خـاص   يدگاهيـ د لـه، طـي ايـن مداخ   .شـود  يممكن مـ  رخ دهد كيهژمون ةمداخل ي كهطيشرا
  .)Jorgensen & Philips 2002: 37( شود يو غالب م رسد ينظر م به يعيطب
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بـدون سـوگيري ايـدئولوژيك     گـر  پـژوهش تحليل گفتمان رويكردي كيفي است كـه در آن  
اسـت و در تـالش بـراي     در اين تحقيق مايل به گفتمان فمينيستي گر پژوهشسوگيري . نيست
فمينيستي كه  ةنظريهايي از  بخش ،رو اين از. سازي ابعاد مغفولي از تبعيض عليه زنان است آشكار

  .ايم مفاهيم بنيادي اين تحقيق را تعريف كردهدر  كنند را تبيين مي» ستيزي زن«مفهوم 

  ست؟به چه معنا 1ستيزي زن
اي از روابـط اجتمـاعي مبتنـي     اي وسيع است كه وجوه متنوع و گسترده ظريهن فمينيستي ةنظري

به همين سبب، تنها بخشي از آن را كه با موضوع اين تحقيـق در  . كند بر جنسيت را بررسي مي
مفـاهيم   ايـم و از  قالـه مطـرح كـرده   ين مدر اـ  ستيزي پردازي زن يعني مفهومـ  ارتباط بوده است

  .دهنده به اين تحقيق بوده است هتجاصلي 
پديـده   نيـ ا. نسبت به زنـان اسـت   تبعيض اي رينفرت، تحقطور عام، به معناي  به ،ستيزي زن
به  دندا پاداشو  كنند يرا رد مشمردن منزلت زنان  پايينكه  يرا با مجازات كسان زدگي يتجنس
ازجملـه طـرد    يبـه طـرق مختلفـ    يزيسـت  زن .كنـد  ياعمـال مـ   كنند يكه آن را قبول م يكسان

بـه مردهـا، كوچـك     يازدهيـ ، امتي، مردسـاالر ي، خصـومت، آزارگـر  يجنسـ  ضي، تبعياجتماع
آشـكار   يجنسـ  شيءانگاريزنان و  هي، خشونت علاز حقوق انساني زنان تيشمردن زنان، محروم

  ).2000 ولز و همكارانش) (كد 2000( شود يم
ا جنس افراد مـرتبط باشـد، شـكلي از شـكاف طبقـاتي      هنگامي كه توزيع قدرت در جامعه ب

شكل در جايگاه اجتماعي افـراد   به ساختاري عمودي يا هرميآيد كه  ميان دو جنس به وجود مي
االدسـت و  فرودستي يا در كف هـرم و مـردان ب  ة شود كه زنان در مرتب ميمنجر نسبت به قدرت 

مراتبي به جنسيت را درونـي   اين نگرش سلسلهو زنان و مردان هر د. گيرند در رأس هرم قرار مي
و  يمراتـب جنسـ   سلسـله  سازي عادت ةنيزم ترتيب اين به .اند شده  كرده و با اين نگرش اجتماعي

ميـان   سـتيزي در  ني زسـاز  درونـي . كنند يمردانه و زنانه را فراهم مة طبق دوتفكيك جامعه به 
آموزش، سياست و حتي از طريـق سـاختارهاي سياسـي و     اعضاي جامعه، از طريق زبان، رسانه،

لي كه گفتمان برسـاخته  ئاستيزي، تصوير زن ايد ذيل مفهوم زن ،درواقع. افتد اقتصادي اتفاق مي
يـن تصـوير   گيرد و چگـونگي تثبيـت و پذيرفتـه شـدن ا     است مورد پرسش و بازانديشي قرار مي

 كنـد  يم فيعنوان نفرت از زنان تعر را به يزيتس زن دفال كليما. شود توسط خود زنان بررسي مي
زنـان آن را   .وجود دارد زيدر زنان ن است، تر عيدر مردان شا ستيزي زناگرچه « :شود يم ادآوريو 
 ايـ  يدئولوژيـ ا كيـ  منزلـة  بـه  يزيسـت  زن. دهند يخودشان انجام معليه  يحت ايزنان  گريد هيعل
مـردان   ةسـلط تحـت   ايـ هزاران سال با جوامع پدرسـاالر   يكه ط كند يعمل م ياعتقاد ستميس

                                                        
1. misogyny 
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محدود  يبا دسترس) وابسته(تابع  يها تيقرار دادن زنان در موقع  همراه بوده است و همچنان به
م از طريـق تعـاريف   تقيمسـ  صـورت   بـه اين مسئله يا  ..].[ دهد يقرار م يريگ ميبه قدرت و تصم

 تعاريف مثبت از زنان تابع مردان بروز و ظهور پيدا كرده است و الي در البه ميرمستقيغيا  منفي
 ،كـم يو  سـت يدر قـرن ب  .اند كرده يدرون ياجتماع انيعنوان قربان نقش خود را به در پي آن زنان

نفـرت از   حـس ] با تـرويج [ )ها انهرس( يا چندرسانه يزنان توسط ابزارها يءپنداريش ريتأث تحت
وسـواس  و  يياشـتها  ي، بكيپالست يجراح فرهنگي چون] رفتارهاي[ تيبو تث خويشتن در زنان
  ).Flood 2007: 443(» ستيزي تداوم يافته است كاهش وزن، زن

رل زنـان  كنت اساس بر »زنان بد«و  »زنان خوب«اند كه مفهوم  نوشته ها ستينياز فم ياريبس
در ظلـم و سـتم    ايـ هـا آسـان اسـت     كنترل آن كه يممكن است زنان. شود يم ليتحم شانيبه ا

باعـث   زيـ بـد و خـوب ن   يها يبند طبقه. شوندخوانده » زن خوب«دارند،  تينسبت به خود عامل
رفتـار زنـان بـا     ميتنظـ  يسنت طوالن«پديده را  نيا سيهلن لوئ. شود يزنان م انيدر م يريدرگ
ــتعر ــا   في ــل ب ــان در تقاب ــديزن ــه »گريك ــار را ب ــوان معم ــت زن يعن ــ يزيس ــ يمعرف ــد يم   كن

)Brooks 2008(. 
 يهـا  سـت ينيگونـه كـه توسـط فم    همان »يزيست زن« ةكلمكه  كند ياستدالل م 1مان تيك

 سـتم يسعنـاي  م بـه زنـان، بلكـه   كـل  بـه   يعمـوم  ينفرتـ  انگريبتنها  نهرفته است  كار  مدرن به
اسـت كـه    سيپلـ  يرويـ ن كيـ ماننـد   يزيسـت  زن سدينو يمان م. زن خوب از بد است صيتشخ

  ).Manne 2019: 15&30( كند يمجازات م اي دهد يها زنان را پاداش م قضاوت نياساس ا بر
از آنجـا  . ستيز است زبان زنستيزي در جامعه،  سازي زن اعمال و دروني مهمابزارهاي يكي از 

، تأمـل اسـت   درخـور دارد، اين فاكتور بسـيار   ها ي با زبان و نشانهكه اين تحقيق ارتباط مستقيم
. محـور اسـت و بـيش از سـاير اجـزا بـر ديـالوگ تمركـز دارد         سينماي ايران سينمايي كالمزيرا 

  .نددارها  رو، زبان و كالم نقشي اساسي در تحليل اين از
دهند كه چگونه صـفاتي   بان توضيح ميستيز در ز تحقيقات مرتبط با بررسي ساختارهاي زن

شود و درمورد اينكـه كليـت هويـت     سازي مي و كليشهشود  مي زنان تعميم داده ةجامعمنفي به 
 مـورد ينـد  نقش زبان در ايـن فرا  ژهيو به؛ كند زنانه به اين صفات تقليل داده شده است بحث مي

  .است بحث
قـرار   اسـتفاده  مـورد فـارغ از جنسـيت،    ،كاربران زبـان  همة يك اشتراك ميان منزلة بهزبان 

گوينـد و از همـان كلمـات     سـتيزانه سـخن مـي    زنان نيز در همـان گفتـار زن   ،بنابراين .گيرد مي
شـود   مـي منجر زنان  از خويشتن در ستيزي يا نفرت شدن زن درونيبه اين امر . كنند استفاده مي
. نهايت تبعيض جنسي را بازتوليد كنند دراحساس بدي داشته باشند و  شود به خود كه باعث مي

اعمـال و   ياست كه فرد يهنگام يدرون يجنس ضيتبع. شود ستيزي دروني مي زن ،ترتيب اين به
                                                        

1. Kate Manne 
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كـه موضـوع ايـن     كنـد  يمـ از جنس خود اعمال  يرا نسبت به خود و افراد يتيجنس يها نگرش
ـ  زدگي يتجنستر،  بزرگ اسيدر مق. تحقيق است ـ   ةگسـترد عنـوان  بـا   يدرون قـرار   يسـتم درون

 گـروه  يدر صورت عدم حضور اعضـا  ياست كه حت يا متشكل از اقدامات ظالمانه«كه  رديگ يم
  ).Bearman, Korobov & Thorne 2009: 13( »ابدي يستمگر همچنان ادامه م

به حداقل رسـاندن   قيممكن است آن را از طر كنند يبه مرا تجر يدرون يزيست كه زن يزنان
زنان، پس  .كنند انيبه نفع مردان ب يتيبه زنان و اعتقاد به تعصب جنس ياعتماد يارزش زنان، ب

 ديـ عقا ايـن  ، سرانجامكنند يم ريطور مكرر تحق مردان ارزش و مهارت زنان را به نكهيا دنياز شن
  ).Ibid: 37( كنند يزنان اعمال م ريرا در مورد خود و سا زانهيست زن ديو عقا يرا درون

از سـطح كلـي اجتمـاعي تـا      ؛مشهود استتمام مراتب روابط اجتماعي  بر ستيزي زنبازتاب 
متفاوتي نمود پيدا كنـد كـه    يار و درجاتبسي ها شكلتواند در  مي ستيزي زن. سطوح خصوصي

 )مـده اسـت  آتصـوير هـرم در ادامـه    (نگـر   ها در يك هرم كـل  آنترين  شمول ترين و جهان شايع
سـتيزي و رأس آن   تـرين حالـت زن   ترين و كلي مرتبط با شايع هرماين كف . اند بندي شده طبقه

  .تشديدترين حالت آن اسدر عين حال تر شايع و نمود كم
  

  
بـه تحليـل بازنمـايي     سـتيزي،  زنشده در هرم  مطرحكارگيري مفاهيم  در اين پژوهش، با به

اخيـر ايـران    ةدهگروهي زنان در سينماي  ف آن در روابط درونو اشكال مختل ستيزي زنمراتب 
زنـان، موضـع    ةشـد  درونـي سـتيزي   هـا و انـواع زن   عالوه بر تصوير زمينـه  ايم پرداخته و كوشيده

  .سينماي ايران را نيز در بازنمايي اين پديده تحليل كنيم
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  روش تحقيق
ـ  بـه ل انتقادي گفتمان هم كيفي است كه از تحلي يپژوهش اين تحقيق نظريـه و هـم روش   ة مثاب

. عنوان روش مكمل استفاده شـده اسـت   شناسي به تر از نشانه بهره برده است و براي تحليل دقيق
هـا را گفتمـاني در    پديده همةاست كه حليل گفتمان به روش الكال و موف اتكا شده در بخش ت

ها در كنار هم  شناسي بارت در جهت فهم نشانه نشانه. اردها د نظر گرفته و نگاهي كالن به پديده
 ةنظريـ دن ركـ  كـاربردي در ثري ؤماند كه كمك  هاي ضمني پيام به كار گرفته شده و تفسير اليه

  .الكال و موف در سطح خُرد كرده است
 يپژوهشـ  ن پـژوهش نـه  ايـ ، زيـرا  انـد  هاي اين تحقيق به صورت هدفمند انتخاب شده نمونه

  :اند از هاي مورد مطالعه عبارت نمونه. تعميمي، بلكه پژوهشي تبييني است
كوچـة  ؛ )1394(حميدرضا قطبـي   ،دران جامه؛ )1390(، همايون اسعديان بوسيدن روي ماه

  )1396(، سهيل بيرقي عرق سرد؛ )1394(، هاتف عليمرداني نام بي
هـاي   هاي مورد مطالعه و جامعه، نشـانه  برگشتي ميان متنبا حركتي رفت و  ،در اين تحقيق

با تمركز بر معناي » زنان عليه زنان«ايم تبيين روشني از مفهوم  و كوشيدهكرده متني را تحليل 
  .ارائه كنيم» ستيزي خيرخواهانه زن«

 ةنظريـ هـاي   فـرض  را با تكيه بر پيش» تعارض سيستماتيك«ابتدا مقصود از  ،در اين تحقيق
سـتيزي   زن«مفهـوم  ، گـاه  آن. ايـم  ستيزي در چارچوب نظري مطـرح كـرده   گفتمان و مفهوم زن

در اين مرحله، داسـتان فـيلم    .ماي در ميان زنان را به روشني تعريف عملياتي كرده» خيرخواهانه
ـ و سـپس بـا خـوانش     ايـم  كـرده  تحقيـق بازروايـت  را از منظر پرسش  متـون سـينمايي،    ةنقادان

و بـه مضـامين كلـي    اند شناسـايي   داشته  ستيزي خيرخواهانه داللت هايي كه بر مفهوم زن انهنش
معناكـاوي شـده    اجتمـاعي  ةزمينفيلم و  ها در تناسب با كل سپس سكانس. ايم كردهبندي  طبقه
  .اند گيري شده ها با تكيه بر چارچوب نظري، تفسير و نتيجه يافته ،نهايت در. است

  ؟به چه معناست كيستماتيتضاد س
ها بايد به آن پاسخ داد، اين است كه  هاي اساسي كه پيش از ورود به تحليل فيلم يكي از پرسش

ي چه چيزي هستيم؟ آيـا هـر   وجو جستهاي سينمايي، در  ها و بازنمايي سدر ميان سكان دقيقاً
آيد؟ آيـا دعـواي دو دختـر     شمار مي ستيزي زنان به مصداق زن نوع برخورد و تضادي ميان زنان

كوچك بر سر يك عروسـك يـا دو زن در محـل كـار بـراي اسـتفاده از لـوازم موجـود مصـداق          
  برند؟ زه با يكديگر منفعت مستقيم ميستيزي زنان است؟ آيا زنان از ستي زن

كه توان دريافت  اجتماعي به آن پرداختيم، مية نيزم درفمينيستي و آنچه ة با توجه به نظري
تضـادي   كـه  يدرصورت. اجتماعي استاي  هتجرب شخصي، بلكهاي  هتجرب هاي ميان زنان نه تعارض
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باشـد، در   شـده  ديـ تولمناسبات اجتماعي ة شد، در چرخه باداشتريشه در ساختارهاي اجتماعي 
سليم و طبيعـت ادراك   روابط بينافردي بازتوليد شده و به متن جامعه بازگردد و به معناي عقل

يـك از   هـر صورت نداشـتن   در. اجتماعي و گفتماني در نظر گرفتاي  هتجرب توان آن را مي شود،
  .ستيزي زنان نخواهد بود ي، مصداق زنبررس موردازع ها، تن اين ويژگي

 ازهميشـه  زامـاً  ال هـا،  اعضاي جامعه در هر گروهي كه باشند، خواه گروه زنان يا ديگر گـروه 
 بسـياري اوقـات ممكـن اسـت     و برنـد  يدهند منفعتي نم انجام مي هاي خود همجنسعليه   آنچه

شـود   اي كه حاصـل مـي   شته باشد و خروجيوجود ندا ارتباط علّي آن ةجنتيعمل و  ةانگيزميان 
» خيرخواهانـه «اسـت كـه مفهـوم     در اين نقطه .براي خود سوژه نيز ناخوشايند يا ضررآور باشد

  .شود برساخت مي

  ستيزي خيرخواهانه زن
ننـده  ممكن است چنـين بـه ذهـن بي    ميان زنان هايي بدون انگيزه يا حاصل در بازنمايي تعارض
كننده در  اي قانع است و فيلمساز رابطهاين مسئله به دليل نقص منطقي پيرنگ  متبادر سازد كه

اجتمـاعي بيگانـه باشـد، ايـن ديـدگاه      ة ويژه اگر بيننده با زمينـ  به. سير روايت ايجاد نكرده است
كـه  در پاسخ به اين نقد از منظر تحليـل گفتمـان، بايـد توجـه داشـت      . رسد نظر مي  منطقي به

خصوصي در سطح  ها و مسائل به كشند، بلكه موقعيت فيلمسازان كليت گفتمان را به تصوير نمي
اي از گفتمـان اسـت و    ايـن تصـوير تنهـا گوشـه    . آورند مي درش خُرد را در بستر گفتمان به نماي

شـنا  با برخي از عناصـر گفتمـان آ   فقطگنجد، بلكه  تصوير گفتمان در سطح كالن در سينما نمي
و ما را بـه سـوي فهـم سـاختار      يرندگشويم تا با خوانشي بينامتني اين اجزا در كنار هم قرار  مي

فرض سينما اين است كه مخاطب فيلم را در متن اجتمـاعي خـود    پيش. دنگفتماني رهنمون شو
نـاقص  معلـولي پيرنـگ   ــ   برخالف چنين تصوري، ساختار علّـي  اتفاقاًاما  .كند فهم و دريافت مي

ايـم، بـا شـناخت محقـق از      طور كه در روش تحليل گفتمان انتقادي آموختـه  بلكه همان نيست؛
  .شوند يدرك م قابل ها يدهاجتماعي و معاني گفتمان پدة ينزم

 افـراد ندارنـد،  ة شخصي و روشن و بنا به ارادة نظر انگيز  هايي كه به چنين كنشة دربار فوكو
و  شـود  ين باشد، انسان است كه در گفتار حل مـ ر اختيار انساآنكه گفتار د يجا  معتقد است به

بـه  مانع از نگاه كالن اوست كه  زيرا ميلي در وجود، دهد يپيش گفته شده است ادامه م ازآنچه 
افـراد از بيـرون گـود و وراي روابـط      دهـد  شود و اجازه نمي ميگفتار ة دهند يلعلت و عامل تشك

ل سـبب  ايـن ميـ  . ساختار گفتماني بنگرند و بـه سـازوكارها پـي ببرنـد     خُرد و فردي به گفتار و
ـ  ؛آواز شـود  هم  رها كند و با آن گفتارهاي جاريتنها خود را در  شود مي كسـي متوجـه    آنكـه  يب

  ).11: 1380 فوكو( باشد اين آواز متعلق به خود آن فرد نيست
 دادن نظـر داشـتن مالحظـات و انجـام    اين گفتمان است كه افراد را وادار بـه در  ديگر،  يانب به
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و  هـا  ينهاما براي پيشگيري از هز ،برند يكند كه الزاماً از آن سود نم مي ييها كارها و گفتن حرف
ها به ايشان تحميـل   ندادن آن كارها و نگفتن آن حرف انجامكه جامعه به دليل (عواقب احتمالي 

شـدن در   رهـا هـا،   انسـان  ةهمـ ن لـي مشـترك ميـا   و بنا به مي دهند يبه اين امور تن م) كند يم
دارنـد   شده يينيش پاسخي تعها از پ پرسش ةهمزيرا  ،تر و آرام تر است نظر افراد امن گفتمان از

اما زير سؤال بردن و پرسـيدن از چرايـي و چگـونگي     ؛انتظار است امور روشن و قابل ةهمو علت 
بنـدي   ها را با توجه بـه مفصـل   ها و كنش رو، افراد پديده اين از. بود خواهد ساز ينهآن، دشوار و هز
به همسازي با افظت يا كاهش رنج ديگران، آنان را دردي، مح و براي هم كنند ميگفتمان ادراك 

  .كنند ميدعوت گفتمان 
  :يما مدنظر داشتهها چند نكته را  سكانسها و  فيلمدر بررسي گفته شد،  تاكنونچه آن بنابر
اساس يك روايت مبتني بر تجربه و اهداف شخصي نباشد، بلكه يك  برتقابل شخصي و  :يك

بـودن افـراد    زنيعني  ؛يابد يكه در نظام گفتماني مبتني بر جنسيت معنا مباشد  اجتماعيتقابل 
  .بودن آنان شكل بگيرد زنرا هدف گرفته باشد يا به سبب 

هـا   و مستقل از ساير سكانس ييتنها داللت دارند، به زنانكه بر تقابل ميان  ييها سكانس :دو
 ،ضرورت دارد از كليت داسـتان آگـاه باشـيم    ،ينبنابرا. و پيرنگ كامل داستان واجد معنا نيستند

بـه  . ها يا هدف اصلي پيرنگ تغيير كند در پيوند با ساير سكانس تواند يي هر سكانس مامعنزيرا 
  .از داستان فيلم ارائه شود يا منظور ضرورت دارد كه خالصههمين 

  .يمشو ها مي وارد تحليل متن فيلم شدهيادبا در نظر داشتن موارد 

  ها تحليل فيلم
  )1390(، همايون اسعديان بوسيدن روي ماه

كـه در همسـايگي هـم زنـدگي      كنـد  را روايت مي السادات و فروغ خانم اين فيلم داستان احترام
  .در انتظار فرزندانشان هستند بيش از بيست سال استو كنند  يم

  تحليل
 قابـل از منظر پرسش تحقيق ، نگارمادر  مادربزرگ و ،نوه هاي شخصيت روابط ميان ،در اين فيلم

طيـف  در خـانوادگي زنـان   روابـط  تصـويري آشـنا از    هاي اين سه شخصيت، كنش .است مطالعه 
شـود   هاي داستان بازنمايي مي عنوان بخشي از روزمرگي شخصيت به و است ايرانية سنتي جامع

پيرنـگ اصـلي نقـش     هـاي روزمـره در پيشـبرد    اين مجموعه از كنش. رسد و طبيعي به نظر مي
كنـد، امـا بـه     كاركردي ندارد و با حذف شدن از فـيلم در پيشـبرد داسـتان خللـي ايجـاد نمـي      

شـود كـه وارد    چشم نگار روايت ميبيشتر از رسد فيلم  باورپذيري فيلم كمك كرده و به نظر مي
 .زندگي احترام شده است
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اي ايـن سـه شخصـيت مواجـه     هـ  ها، تضادها و چالش با اولين كنش ،در دقايق ابتدايي فيلم
  :مانند اين ديالوگ. كند شويم كه موضع فكري آنان را به مخاطب معرفي مي مي

  .كردي شما و صرف درس و مشقت ميكاش يه ذره از اين خالقيتت ر): خطاب به نگار(مادر 
  ذاريد؟ آدم خالقيت هم مي ةواسمگه شما ! مامان: نگار

  !ي رو جواب بديتو هم الزم نكرده هر حرف: احترام
  .ده تقصير خودشه ديگه هي گير مي: نگار

  زنه؟ جوري حرف مي ده يعني چي؟ آدم با مادرش اين گير مي: احترام
تـوان   اجتماعي دوران حيات ايشان، مية ها و زمين سن شخصيتبا ارتباط برقرار كردن ميان 

هـاي   تـوان ويژگـي   ديالوگ مياساس همان  بر. هايي از سه نسل در نظر گرفت اين سه را نماينده
  :توصيف كرد گونه نيااين سه نسل را 

نبردن فرهنگ و سنت غالب و همراهـي   سؤالها و زير  نسل مادربزرگ، مقيد به حفظ ارزش
اند، آموزش بسـيار   دار بوده خانه غالباًاي است كه زنان  مادربزرگ متعلق به دوره. هاست ليشهبا ك

كمترين برخورد  جهيدرنت ؛اند تحصيل نداشتهة اجاز اصالًگرفته يا  محدود در اختيار زنان قرار مي
هاي خانوادگي  در نقش فقطاند،  ها و اطالعات روز حتي در محيط پيرامون خود داشته را با رسانه

ي تمام عمر خود را در گفتمـاني  طوركل بهاند و  كرده يابي مي مانند نقش مادري و همسري هويت
؛ داشـته اسـت  بوده است كه كمترين استقالل و كمترين حقوق اجتماعي را  سنتي مذهبي كامالً
  .اند بودهمحكوم به سكوت و سازگاري همواره  جهيدرنت

و بـه   نـد ك مياي براي موفقيت حركت  شده تعيين سير ثابت و ازپيشنسل مادر، مصرانه در م
اين نسل مقيد به تكرار الگوهاي . كند ورزد و هر چيزي خارج از اين مسير را رد مي آن اصرار مي

ي كنار طوركل بهخواندن، رسيدن الزامي به موفقيتي استانداردشده و  درسغالب روز جامعه مانند 
ها و تمايالت فردي و در مقابل، همراهي با الگوي جمعـي   گيري ويژگي و ناديدهگذاشتن فرديت 

هـايي اسـت    و از نخستين نسـل  رددا حضور هاي سازندگي در ايران مادر در نخستين دوره. است
در فضـاي اجتمـاعي فعـال بـوده و در محـيط خانـه       ) 1370ة در دهـ  باًيتقر(كه پس از انقالب 

  .اند كردهد؛ اما در خانواده و فضاي فرهنگي اجتماعي سنتي رشد و فعاليت نا محصور نمانده
ن فرديت و مسير شخصي در زنـدگي و  دنبال كشف و كنجكاوي و تجربه، يافت  نسل نگار، به

بـا توجـه بـه سـال     . نيست شيها سؤالكه پاسخگوي  است شكستن بخشي از هنجارهاي سنتي
ي ماننـد  جمعـ  ارتبـاط در اين زمان، وسايل . است 1390 توليد فيلم، زمان حاضر در روايت، سال

رسـي نسـل تـازه بـه     اند و دست هاي اجتماعي در ايران رايج شده موبايل و اينترنت و برخي شبكه
اجتماعي حاكم دارنـد كـه    ـ اطالعات بيشتر است و تصويري از جهان بيرون از فرهنگ خانوادگي

اين مسئله در فـيلم نيـز نمـود پيـدا     . اخته استايشان برس اي را براي هاي تازه لئاانتظارات و ايد
آن برخـي  ة بـه واسـط  كنـد و   بينيم كه نگار از وسايل ارتباطات جمعي اسـتفاده مـي   كرده و مي
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با يك پسر دوست شـده   مثالًگذارد؛  شده در فرهنگ سنتي مذهبي را پشت سر مي منعالگوهاي 
  .كند و با او صحبت مي

هايي جديد از جامعه و زندگي دارد و بـه دنبـال كشـف     نسلي است كه خواستهة يندنما نگار
كـردن   ابـراز به اين نسل تازه، . اند بيگانه نسبتاًآن  هاي پيشين با اي است كه نسل هاي تازه تجربه
ت و سانسور و دارد و برخالف نسل مادربزرگ، با سكوتمايل ، انتقادات و احساساتش هانظرخود، 
  .خوبي نداردة ي اجباري ميانكار سازش
در يـك بسـتر    ، برخورد ميان سه نسل از زنان با سه رويكرد اجتمـاعي متفـاوت  بيترت نيا به

هاي اين سه شخصيت بسته به گفتمان غـالبي كـه    فرهنگي واحد به تصوير كشيده شده و كنش
ويژه بيشـترين برخوردهـا    به؛ دياب ا ميعنم اند تجربه كردهدر زمان خود در آن حيات اجتماعي را 

  .ميان مادربزرگ و نوه است
عوامــل  در مقابــلوجــود و ســكوت حفــظ ســاختار و شــرايط م بــهنگــار را  ،مامــان احتــرام

اي نكرده يـا حـرف بـد و     حتي زماني كه انتقاد يا رفتار تند و زننده ؛كند اش دعوت مي نارضايتي
او . كنـد  اش را به دليل ابرازنظر و انتظاراتش سـرزنش مـي   رگ نوهمادربز. هنجارشكني نزده است

تربيت صـحيح، رعايـت ادب و    اين نوع از به سكوت كشاندن را به منظوري خيرخواهانه از جمله
كردن نگار، ايجاد فضـايي   به ساكتنهايت  دردهد؛ اما  ايجاد آرامش ميان نگار و مادرش انجام مي

  .شود ميمنجر نگار  ديت و نيازهايآميز و نقض فر خفقان
» زيبـا  لـوس «يـا  » كردن لوس«يا » شدن لوس«هاي پرتكرار اين فيلم  يكي ديگر از كليدواژه

و افـراد از بيـان    شـود  مـي بـازي شـمرده    هر نوع بيان احساسات و انتقال آن، مصداق لوس. است
هـا را   خواهـد نـوه   احترام مي ر نگار ازماد. شوند احساسات يا پذيرفتن احساسات ديگران منع مي

وسـش  احترام از اينكه خودش كسي ندارد تا ل. نشان ندهد ازحد شيبها توجه  لوس نكند و به آن
زنـد   نگار را پس مي آغوشِ احترام. كند بايد خودش به ديگران توجه كند شكايت مي دائماًكند و 

كـار   ان يـا خطـاب بـه آنـان بـه     يدواژه تنها درمورد زناين كل. بازي درنياورد گويد لوس و به او مي
توجـه و محبـت     احساسـات،  اساسـاً توان دريافت كـه   تكرار اين مضمون، مية از مجموع. رود مي

نداشتني تعريف شده اسـت و بايـد از    و امري ناپسند و دوست» لوس«براي زنان سنتي با عنوان 
مردان داستان حتي يك مـورد بـا    كه يدرحال ؛دبيان و ابراز آن يا حتي پذيرفتن آن خودداري كر

  .برند شوند و آن را به كار نمي چنين مفاهيمي مواجه نمي
. انـد  ها استنباط كرد كه زنان با نوعي از خودسركوبگري مواجه كنشاين ة توان از مجموع مي

بـا  . كننـد  ن ميو پنها گيرند ميناديده  ي، نقش احساسي خود را در زندگيهركسايشان پيش از 
كه هم ستيزه  را توان اين نوع كنش ستيزي در مباني نظري ذكر شد، مي اي كه به هرم زن اشاره

گيـري و انكـار كـار عـاطفي و ارزش آن      ست، مصـداق ناديـده  ها جنسبا هم با خود و هم ستيزه
 حساسـي هـاي ا  ارزش شـمردن كـنش   پنداري تحقير و بـي  ناشي از طبيعي اين نوع انكار. دانست
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مثـل  . شـود  تقبـيح مـي   ،ويژه درمـورد عشـق   به ،عواطف بارةدرزدن  حرفحتي . آميز است محبت
و » اين نوارها براي زمان عشق و عاشقي شما و بابابزرگـه؟ « :پرسد ترام ميسكانسي كه نگار از اح

ة در ادام. گيرد يدر نظر م» حيايي بي«اش را  نوهة سادة و جمل» !حيا كن دختر« :گويد احترام مي
 ».جور چيزها نبـود  من و بابابزرگت از اينة دور«: كند به گفتمان سنتي اشاره مي ،همين ديالوگ

هـا و   اين جمله نتيجه گرفت كه خالف حيا بـودنِ سـخن از عشـق، مـرتبط بـا ارزش     توان از  مي
  .هنجارهاي گفتمان سنت است

هـاي حـاكم    ارز زن بودن در گفتمان همآميز نيز يكي از مفاهيم  احساسات رمانتيك و محبت
رز ا اگر احساسات مانند پرخاشگري و خشمگين شدن باشد، اشكالي ندارد زيرا هم. در ايران است

شوند  ناپسند شمرده نمي وجه هيچ بههاي مردانه  شود و كنش هاي مردانه در نظر گرفته مي كنش
احتـرام ايـن   . فرهنگـي حـاكم در ايـران اسـت     كه اين خود دليلي بر مردساالرانه بودن گفتمـان 

خود سـركوب و از   او رفتارهاي احساسي را در. كند و آن را بازتوليد مي ني را درونينگرش گفتما
كنـد و   آن منـع مـي   دادن نگـار را از انجـام   ،همچنـين . كنـد  آن رفتارها خودداري مي دادن انجام

. شـود  هاي گفتماني همه با اهداف تربيتي انجام مـي  اين كنش. شمارد رفتارهاي او را ناهنجار مي
» خـوب بـودن   زن«و » كـار درسـت  «در ناخودآگاه احترام دروني شده و آن را مصـداق  را چه آن

گذارد بـر ادعـاي ميشـل فوكـو در رابطـه بـا        اي مي اين مسئله صحه. كند بازتوليد مي پندارد مي
  .بودن گفتمان تاريخي هاي گفتماني و فرهنگي و ناخودآگاه بودن كنش
. به پوشـش نگـار اشـاره كـرد     توان به حساسيت احترام ها، مي هاي اين كنش از ديگر مصداق

هايش بلند و پوشيده است، باز  لباس كه يدرحالخواهد  هاي مختلف از نگار مي رام در سكانساحت
كنـد كـه نشـان     مـي  د نگـاه هـاي خـو   هم لباس بيشتري بپوشد و هر بار نگار با تعجب به لباس

تحميـل نـوع   . دبينـ  روي مـي  داند و پيشـنهاد مـادربزرگش را زيـاده    دهد خود آن را كافي مي مي
ش نيز نوعي اعمال كنترل بر بدن زنان است كه براي مردان وجـود نـدارد، امـا در    خاصي از پوش

بـا عـواقبي مواجـه    براي پوشش زنان قوانيني وجود دارد كه در صورت تخطي از آن  اساساًايران 
فعـال   همراه و همسو هستند و در بازتوليد آن نقـشِ  خواهند شد و زناني مانند احترام نيز با آن

شـود، بلكـه    نميمحدود به پوشش نگار در بيرون از خانه كنترل و اقتدارگرايي تنها اعمال . دارند
تـيش او درمـورد اجـراي    حتي به تحميل محل ماندن نگار در خانه، زيـر نظـر گـرفتن نگـار، تف    

خـاب شخصـي، منـع او از خنديـدن و     مناسك مذهبي و اصرار بر اجراي آن مناسـك فـارغ از انت  
جـز درس خوانـدن نيـز مصـاديق ديگـري از تـالش بـراي سـاكت و آرام          هـر كـاري   دادن انجام
دختر نوجوان و سركوب هيجانات او كه مقتضي سنش است و نـوعي اعمـال كنتـرل     داشتن نگاه
و  تحت كنترل گرفتن بدن زنان مصداقي از شيءانگاري آنان است كه حق انتخـاب . ي استافراط

صحيح زيست زن، چنـين  ة الگوي شيو كردن با درونياحترام خود نيز . كند تفكر آنان را نقض مي
  .كند اي را بازتوليد مي ستيزانه هنجار زن
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مـورد اول كـه   . توان در دو ديالوگ يافـت  مي بودن اين رفتارها نسبت به دختران را انحصاري
 ».باشه نيشش باز وچهار ساعت بيستهره كره نكن خوب نيست دختر  قدر نيا«: گويد احترام مي
و يـك عمـل ناهنجـار ضـد ارزشـي يـاد       » هره كره كردن«دختر با فعل » خنديدن«او از كردار 

ة پسر شـهيدش بـا جملـ    درموردجاز را دادن به موسيقي غيرم گوشكند و مورد دوم، احترام  مي
  .توجه است اما به مقتضيات سن نگار بي، كند توجيه مي» هر سني اقتضاي خودش رو داره«

دانـد و   براي دختران ناپسند مـي  فقطهاي گفتمان را  و شاد بودن و خارج شدن از چارچوبا
اعمـال ناخودآگـاه    دادن مـردان در انجـام  . اشكالي در خنده و شادي و صداي مردان وجود ندارد

هـر  هاي آني ناخودآگاه نيز كنترل داشـته باشـند و از    زنان بايد حتي بر كنش كه يدرحال ؛آزادند
ي كه موجب شادي و سرخوشي شود حتي در محيط خانه كه بايد حريم امن ايشـان باشـد   زيچ
اجتماعي اشاره شد، بخش بزرگي از اعمال زنـان در ايـران   ة طور كه در زمين هيزند، زيرا همانبپر

  .اين مسئله نيز مصداق ديگري از سركوب بدن زنان است. شود ننگ پنداشته مي
ة مسـئل   روابط بين زنان كه در اين فيلم بازنمايي شـده اسـت،  يكي ديگر از مسائل حاكم در 

هـاي مختلفـي از فـيلم     ها و هنجارهـا در لحظـه   اين دوگانگي ارزش. تاستانداردهاي دوگانه اس
 بـا هـا   آن. كشـيدن فـروغ و احتـرام اسـت     قليـان يكي از ايـن لحظـات، سـكانس    . شود آشكار مي

هـا   نگـار از آن  كـه هـم    يوقتـ  .كشـند  مـا قليـان مـي   كه استعمال دخانيات مضر است، ا يوجود
! خجالـت بكـش دختـر   «: گوينـد  زنند و مـي  مي ان، پشت دستشخواهد به او هم اجازه بدهند مي
و قليان كشيدن را عمـل خـالف   » يراقه؟ به حاضردونم چرا براي هرچي كار خالفه اين دختر  نمي
مصداق ديگر استاندارد دوگانـه، تغييـر   . ند و نگار نهمجازآن  دادن جامبه اناما خودشان ، دانند مي

اظهـار   بـه نگـار هـم    ،پـس  ازآن. اش اسـت  شدن رازش نزد نـوه  آشكاررام با نگار پس از رفتار احت
حتـي قرارهـاي   . دانـد  نمـي » بازي لوس«پذيرد و ديگر آن را  كند و هم آغوش او را مي محبت مي

ن گـويي كـه مـرزي ميـا    . كند تا خانواده مالمتش نكننـد  ي نگار با پسر جواني را پنهان ميپنهان
باشـد؛ امـا اگـر     حذف قابل دو وجود داشته است كه با صميميت بيشتر يا وجود رازي مشترك آن

ي بيـرون از آن مـرز   هركسـ گيـرد و   مهري قرار مـي  همواره نگار مورد بي ،آن مرز برداشته نشود
اعضاي  سادگي با ساير بهاين مرز . آيد شمار مي ستيز به هاي زن ارهايي مطابق با كليشهسزاوار رفت

خصـوص   اسـتثنائي و بـه   ياتفـاق  ثيرأت تحتشود و تغيير استانداردها براي نگار  جامعه حذف نمي
به نگـار  ي ئاستثناطي اين ماجرا يك امتياز . كند كلي تغيير نمي طور يعني نگرش احترام به؛ است

امتيـاز بـه سـبب حقـوق و جايگـاه       اين. ستيز مواجه نيست اعطا شده است كه ديگر با رفتار زن
گرفتن يك تحول در مباني فكري و اعتقادي احترام رخ نداده اسـت؛ بلكـه نـوعي     شكلانساني يا 

ها باور  يي كه احترام به آنو مرزها حددر . راز احترام است داشتن نگاهالسكوت براي محفوظ  حق
در  اين تغيير رفتار. او با نگار تغيير كرده است ةرابطبلكه فقط نوع  ؛دارد تغيير ايجاد نشده است

 هـاي گفتمـاني   معنـاي كـنش  در ماهيت زنان عليـه زنـان مبتنـي بـر سـنت و در       پايان داستان
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توان گفت در ضمن فيلم و طي روايـت،   مي ،اسبر اين اس. كند چرخشي ايجاد نميشده  بازنمايي
  .استنشده  ماهيت سنت يا زنان عليه زنان نقد يا رد

، نـوع  دكنـ  هاي گفتماني را در اين فيلم برجسته مـي  بودن كنش» خيرخواهانه«آنچه مفهوم 
م سـواد و  احتـرا . خود باشـد ة تواند دشمن يا ضد نو يك مادربزرگ نمي. شده است بازنمايية رابط

هـاي خـود    شكـن ة سـتيزان  مطالعه و نگرش انتقادي ندارد، مذهبي است و نسبت به ماهيـت زن 
زند كه طبق مباني مطالعـات   هايي مي كنش دادن او با هدفي تربيتي دست به انجام. آگاهي ندارد

  .شوند ستيزانه شناخته مي زنان، زن

  )1394(، حميدرضا قطبي دران جامه
 به پدرش ختم مراسم در كه است شيرين نام به زني ةدربار دران جامه وديداستان فيلم سه اپيز

  .كند مي كشف را تازه حقايقي و برد مي پي او زندگي در جديدي روابط

  تحليل
گيـرد و تـا دوران حاضـر مـا      روستايي و پيش از انقـالب شـكل مـي   ة نيزم رد دران جامه داستان

گـردد كـه فرهنـگ غالـب بسـيار سـنتي و        پيرنگ به دوراني باز ميسرآغاز ة نقط. يابد امتداد مي
عه به اطالعات محـدود اسـت و زنـان نسـبت بـه حقـوق اجتمـاعي        ميزان دسترسي اعضاي جام

  .ي ندارندخودآگاه
داد نقشـي ندارنـد و   زنان در اين رخ شود، اگرچه چندهمسري مردان در اين فيلم مطرح مي

لقـا تـا زمـاني     مه. ارد و مفهوم خيانت در اين فيلم بالموضوع استتعمد و آگاهي در آن وجود ند
از وجود زني ديگر در زندگي محمود خبر ندارد و هـيچ   وجه چيه بهشود،  دآگاهخوكه از ناباروري 

بـه  لقـا بيشـتر    از سوي ديگر، نفرت گـوهر از مـه  . نديده است اي كه توجهش را جلب كند نشانه
او در يـك  . زنـد  ن زندگي خودش است و هرگز حرفـي از عالقـه بـه محمـود نمـي     شد نابود ليدل

الر، براي بهبود زندگي يك مـرد كـه هـيچ منـافع مشـتركي بـا او نـدارد، توسـط         ساختار مردسا
اجباري شده است و تنها چيزي كه او را در اين ازدواج نگـاه   يازدواج خانواده و خان روستا وارد
شـمار   اجتمـاعي تـابو بـه   ة و فرهنگ سنتي است كه طالق در آن زمين داشته است، دو فرزندش

گيرد، نـه ميـان    به يكديگر در آن شكل مي هاي زنان داستان تري كه تعارضبس جهيدرنت. آيد مي
سـتيز را بـه    دو همسر محمـود، بلكـه ميـان مادرهـا بـا دخترانشـان اسـت كـه سـاختارهاي زن         

  .دساز عنوان هنجار و ارزش اجتماعي در دختران دروني مي بهو  كند ميدخترانشان تحميل 
دار شود و  تر بچه شمارد و اصرار دارد كه بايد هرچه سريع ازدواجش را ميلقا روزهاي  مادر مه

لقـا درمـورد    از مه ها وكنار مهماني ساير زنان در گوشه. دهد قرار مي فشار تحتبا اين مسئله او را 
ب كنند و اصرار دارند كه هرچه زودتر صـاح  مي سؤالاش براي فرزندآوري  ر شدن و برنامهدا بچه
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اش را زيـر   دهند كه زندگي او و فرزنـدآوري  جمالت مختلف نشان مي انيب باها  آن. فرزندي شود
نظـر او را درمـورد    كـس  چيهـ كنند به پزشك مراجعه كند و  حتي به او توصيه مي. بين دارند ذره

جـه  شـوند يـا در و   پرسد، بلكه جمـالت در وجـه امـري ادا مـي     نمي شدن دار بچهبراي  تمايل او
لقا تنها يك سال و دو ماه پـس   دهد گويندگان باور دارند فرزند نداشتن مه پرسشي كه نشان مي

با صداي كودك پر شود بـاالخره   كه يوقتاش  از ازدواجش چيزي غلط و نامتعارف است يا زندگي
آنـان   .ل مورد انتظار جامعه نيسـت ئالقا مطابق با زن ايد رسد و نقش فعليِ مه نرمال ميبه حالت 

انـد و   شان يك الگوي تكراري را دنبال كرده زنند كه همه براي اثبات اين مسئله خود را مثال مي
در لقا را نوعي ناهنجـاري   آميز مه شمارند و واكنش مخالفت اين الگو را يك هنجار اجتماعي برمي

كنـد كـه از    يلقا نيز در دعوا با محمود به اين موضـوع اشـاره مـ    مه. گيرند نظم حاكم در نظر مي
كردن مردم بايـد   ساكتشنود و ديگر تحمل ندارد و براي  مي» متلك«غريبه و آشنا در اين مورد 

ويژه  به ،جامعه اعضاي ةهمفرزندآوري يك زن از جانب  اساساًاين مسئله كه . دار شوند بچه حتماً
ل جامعـه بـر تصـميمات زنـان درمـورد      كنتربيانگر  است، نيب ذرهزير  ،)مادرش و آشنايان(زنان 

كه نوعي شيءانگاري و فقدان اختيار زنان بـر بـدن    استشان  فردي و خانوادگي ةآيندبدنشان و 
لقا نشان از يك نظم گفتماني دارد كه اين  مه گروهي زنان بهة اين هجم. دهد خود را نمايش مي

لقا را نيز بـا   كوشند مه مي زنان گروه براي حفظ گفتمان. ندك كردار گفتماني در آن معنا پيدا مي
و با اشباع او از گفتارهايي كه نقـش اجتمـاعي زن را بـه نقـش مـادري منحصـر        نندكآن همراه 

ارزشـمندي ماهيـت زن بـر    «و » مـادري «هـاي   ند و دالكند، او را به موقعيت سوژگي برسان مي
او چنـان از پيامـدهاي اجتمـاعي    . لقـا تثبيـت كننـد    هن مهرا در نظام معنايي ذ» اساس باروري

دادن وحشـت   آزمـايش حتـي از   كهكند  ناباروري و متزلزل شدن موقعيت خود احساس خطر مي
مبنـاي همـين    برفرافكني او . د فرافكني كندكند احتمال ناباروري را روي محمو دارد و سعي مي

زيرا محمود را در بستر جامعه  ،شود مي درك قابل گيرند هرم قدرت كه زنان در كف هرم قرار مي
پـس از   ،بينـيم  هـاي بعـدي مـي    سـكانس در  كـه  چنـان . بينـد  پـذير نمـي   خـود آسـيب  ة به انداز
] محمـود [هايي كـه بهـش    اون ضعفة هم« :گويد شدن ناباروري خودش، در نريشن مي مشخص

و نابـاروري خـود را بـا ايـن جملـه      » نبـودم  زناين من بـودم كـه   . خود بودنسبت داده بودم بي
  .كند انگاري مي ننگ

بردن به نابـاروري،   پيزيرا با  ،كند پيدا مياين ادبيات و جمالت در گفتمان مردساالري معنا 
شـده   نـابود دانـد و هويـت خـود را     نمـي » زن«ديگر خود را  اما او. جنس راوي تغيير نكرده است

چـه زن و  [اين ساختار زباني ناشي از نظام معنايي است كه باروري يا ناباروري افـراد را  . بيند مي
يعني زنان و مـردان  . نقص و ضعف هويتي شكل داده است عنوان يك در ديدگاه زن به] چه مرد

تنزل داده است و  شوند هاي منحصر به جنسشان ارزيابي مي وانايياشيائي كه با تة درجهر دو به 
لقـا هويـت خـود و     مـه . شـود  جنس آنان همواره ناديده گرفته مـي ة ماهيت انساني افراد زير ساي
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از بازخوردهاي ديگر زنان چنين آموخته است كه هويـت   زيرا ،دهد زنانگي خود را هدف قرار مي
بردن به مشكل باروري  پيي است و بعد جنسي هويت خود را با و معناي وجودي او در فرزندآور

لقا چنين آموخته اسـت كـه    مه ،درواقع. كند ارزشي مي بيند و احساس بي رفته مي از دست اساساً
 دري و همسري است، تثبيت و حفـظ جايگـاه همسـري    در نقش مادر شده خالصهوجود او تنها 

اي كه خود انتخاب نكرده است از  ش را به دليل عارضهكسب نقش مادري است و اگر اين نق گرو
  .دست بدهد، فاقد ارزش وجودي خواهد شد

كنـد،    ها جلـب مـي   جنسلقا با توجه به شرايطش در گروه هم آنچه توجه ما را به وضعيت مه
ه است كه ازدواج كـرده  ما دومحمود نيز يك سال و . روابط ميان مردان فيلم استآن با ة مقايس
بنابرآنچه در بازنمايي ايـن   كه يدرحالپرسد،  ي نميسؤالاز او  باره نيدرااما كسي  ،ندي نداردو فرز

جـوي ايـن مسـئله در حـريم      ها با اصرار و مـداومت پـي   همجنسبينيم، در گروه زنان،  فيلم مي
ها را بـا نيتـي خيرخواهانـه جهـت تـداوم زنـدگي        اگرچه آنان اين توصيه. لقا هستند مه شخصي

لقا و اعمال كنترل بر بدن و تصـميمات   به شيءانگاري مهدرنهايت  دهند، لقا به او مي مشترك مه
  .شود ميمنجر گيري قدرت اختيار او  و ناديده

دادن به نگرش زنان و زندگي آنان هم  شكلر كند كه گفتماني چه حد د اين مسئله بيان مي
به افكار، بلكه بر بدن آنان سلطه دارد و ارزش  تنها نهاست و  ثرمؤفردي و هم اجتماعي  ةجنبدر 

بنيـاني   عوامل يكي از اين كنترل بر بدن. كند اساس جنس و بدنشان تعيين مي برانساني افراد را 
كـه  (ه نابرابري در جايگاه و كرامت انساني ميان دو فـرد را بـر اسـاس جـنس و بدنشـان      است ك

زنان سـبب   از سويبازتوليد و تثبيت اين مفهوم . كند تعيين مي) اند قشي در انتخاب آن نداشتهن
  .شود چندهمسري و تبعيض مي ازجملهتداوم مردساالري و پيشبرد و تداوم ديگر مفاهيم 

اساس جنسـيت   براي از عملكرد خالف منافع زنان را  كه مصداق خيرخواهانه سكانس ديگري
مـادر گـوهر در   . كند، سكانس سر باز زدن گوهر از مواجهـه بـا محمـود اسـت     ازنمايي ميافراد ب

عقـل درسـت و   . زنـه ديگـه  . از دست گوهر ناراحت نباشـيد «: گويد توجيه عمل او به محمود مي
اين جمله را به قصد توجيـه عملكـرد گـوهر و پيشـگيري از پيامـدهاي       مادر ».حسابي كه نداره

اين عبارت عالوه بر نمايش . ديگران نيز مخالفتي با آن ندارند. آورد زبان ميمنفي محتمل آن به 
زدگي توسط خـود زنـان بـه     زدگي حاكم بر تفكر جمعي، حاكي از بازتوليد اين جنسيت جنسيت

  .تزيان كل گروه و حتي خويشتن اس
شد و ك رنج مي ،بدون اينكه حق انتخابي داشته باشد ،گوهر از جايگاهش و تغيير سرنوشتش

حقـي   مراد خانثروت و موضع قدرت  ةواسط بهبا ديدن زندگي طبيعي ديگر زنان، آگاه است كه 
د اما مادرش اصرار دارد كه او شرايط خود را عادي و طبيعي بپنـدار . بديهي از او ضايع شده است

  .تكند كه عقلش كم شده اس او را متهم مي فوراًو در صورت مخالفت با اين نظر، مادر 
و يـرد  گو ناچار حق خود را ناديده  ودشكند تا گوهر اقناع  ادامه پيدا مي قدر آناين گفتارها 
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شـنوه   يـه وقـت مـي   ! هيش«: دهد پاسخ مي فوراًمادر . حقوق فرزندش اكتفا كند ةمطالببه  فقط
واال . فتـه بـه جـونش   ا شوهرش هر شب با شالق مـي . دختر كرباليي رضا رو ببين! ده طالقت مي

آسـمون بـه   . ش همه زن هوو دارن تو هم يكي اين. محمود خان آقاست پيش خيلي از اين مردها
هيچـي  . ت باشهسرت به كار خود«: كند ميدعوت به سكوت  را گوهر و همچنين »؟دآ ميزمين 

شـاندن نيـز بـا نيـت     اين نوع از ايجاد هراس و بـه سـكوت ك  . »ت باش به فكر خودت و بچه. نگو
  .شود محافظت از گوهر در برابر پيامدهايي كه گفتمان براي زنان تعريف كرده است انجام مي

از سر (اين نوع دعوت به سكوت و سازگاري با شرايط موجود با قصد محافظت و خيرخواهي 
بازگشـت   مثل. كند هاي ديگري نيز نمود پيدا مي در سكانس) بخشيدن تسليلسوزي و به قصد د

محمود به روستا و تأكيد مادر بـه اينكـه گـوهر خـود را بيارايـد و تنـدزباني نكنـد يـا در         ة دوبار
شـود كـه گـوهر بـراي      كنند و مانع از هر تالشي مـي  سكانسي كه فرزندان گوهر را از او جدا مي

مـادر گـوهر نقـش اصـلي او را مـادري و       ،همچنـين . كنـد  بود وضعيت خود و فرزندانش مـي به
خواهـد خـود را    داند و براي شخص گوهر اولويتي قائـل نيسـت و پيوسـته از او مـي     ري ميهمس

  .باشدمتمركز بر نقش مادري و همسري و تنها  بگيردناديده 
مقابل جبر و تحميل مـردي   افتد هيچ مقاومتي در او براي اتفاقي كه در زندگي دخترش مي

دعـوت  بـه سـكوت   دختـرش را   تنهـا  نـه . هد نكرده استد كه در ازاي خدمات به ايشان پول مي
عبـور كـرده    بلكه خود نيز با سكوت و انفعال از كنار آنچه براي دختـرش اتفـاق افتـاده    ،ندك مي

تنها آرزويش بـراي  . ندك حمايت نمي همجنساست و از دخترش نه در نقش مادر و نه در نقش 
بـوده اسـت بـه     تر كوچكند اين بوده كه وقتي دخترش شد اينكه در چنين وضعيتي گرفتار نمي

آمد و نجات از چنين شرايطي فقط از طريق پيونـد بـا مـردي ديگـر      عقد پسر كسي ديگر درمي
ة او سـنت مردسـاالران  . ه نـدارد آمـد  ميسر بوده و خود هيچ تواني براي مواجهه بـا شـرايط پـيش   

كند كه مـادرش   وهر در روايتش ذكر ميگ. بيند ند و آن را طبيعي ميك ي را تأييد ميچندهمسر
و رنـج را نـه از جانـب     ».براي اين به دنيا اومده كه عـذاب بكشـه   اصالًزن « :گفته است به او مي

بلكـه در طبيعـت زيسـتي زن    فرودستي قـدرت،   ـ هاي مردساالر و ساختار فرادست مردان، نظام
اين عبارات با نيت دلجويي و تسـلي  . بيند كه از او جداشدني نيست و نبايد با آن مبارزه كرد مي

  .ستيزي در گفتمان داللت دارند انگاري ماهيت زن اما درواقع بر عادي ،شوند بيان مي
اي اسـت كـه    در مسـئله  همجـنس گوهر و مـادرش، سـرزنش   ة هاي رابط يكي ديگر از جنبه

ها محمود به گوهر سـري زده   از مدت مادر فرداي روزي كه پس ؛ مثالًنقشي در آن نداشته است
كنـد كـه گـوهر مراقـب زبـانش باشـد و        تأكيـد مـي   مكـرراً آورد و  است، برايشـان صـبحانه مـي   

ة كليـ دانـد و   د ميگوهر را مقصر رفتن محمو دهد كه مادر اين رفتار نشان مي. خلقي كند خوش
در اين جمالت متوجه گوهر اسـت  ديگرسخن، نوعي اتهام  به. عوامل دخيل را ناديده گرفته است

نكرده است، بلكه او را با بـدزباني گريـزان    تنها نهكه او موظف بوده است محمود را پايبند كند و 
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زان نزديكـي بـه محمـود    اسـاس نـوع ارتبـاط و ميـ     بـر ارزش گوهر  ،در هر دو حالت. كرده است
 احتماالًمورد سرزنش خانواده و او  ،در غير اين صورت .شود يك كانون قدرت تعيين مي عنوان به

هـاي محمـود و رفتـنش از خانـه و      ساير اعضاي جامعه قرار خواهد گرفت و مسـئوليت انتخـاب  
  .وهر استگة عهد بر انتخاب زني ديگر
كند براي حفظ فرزندش بجنگد و  گوهر سعي مي كه يحالدر ،هاي پاياني فيلم نيز در سكانس

 زور بـه ند، ك ر عين اينكه براي دخترش غمگين است و گريه ميهايش فرار كند، مادرش د با بچه
مـادر حـق   . شود گيرد و با تمام توان مانع هرگونه تالش گوهر براي حفظ فرزندش مي بچه را مي

گيرد و كودك را متعلـق بـه پـدر و ملـك او      ديده ميگوهر از فرزندانش و عواطف انساني او را نا
گيـري زنـان    ها و بازتوليد ناديـده  همجنسشيءانگاري زنان در روابط با  انگربياين رفتار . داند مي

وشد گوهر را متقاعد كنـد كـه   ك مادر با اين بهانه كه اين اتفاق براي كودك بهتر است، مي. است
سـتيزي را در روابـط    بازتوليد چند مورد از طبقات هرم زن، بيترت نيا به. از اين واقعه راضي باشد

  .كنيم مشاهده مي ،ويژه ميان گوهر و مادرش به ،ن زنان اين فيلمميا

  )1394(، هاتف عليمرداني نام كوچة بي
ان قـرار  پسر جـو . كنند اي قديمي زندگي مي دو خانواده سنتي است كه در خانه ةدرباراين فيلم 

گيـرد و   يت هواپيمـا مـي  حاج مهدي عموي او با اصرار برايش بل. آباد برود خرماست براي كار به 
داسـتان در  هـاي   ها و چالش است و اين آغاز درگيري  رسد كه هواپيما سقوط كرده فردا خبر مي

  .شود ميزندگي اين دو خانواده 

  تحليل
هاي  شويم تا با شخصيت يك خانواده مواجه مية گي روزمردر ابتداي فيلم با فضايي عادي از زند

تر با وجودي كـه ازدواج   بينيم كه خواهر بزرگ ق ابتدايي فيلم، ميدر همين دقاي. آن آشنا شويم
كنـد و مـادر    گيري درمورد محدثه تفتيش مـي  اما با سخت ،خود را داردة كرده و زندگي جداگان

: گويـد  او حتي در يك ديالوگ مـي . برد ميال ؤسمحدثه را زير  ةروزمرپوشش و حتي امور  دائماً
اساس دختر و پسر بودن  بركه امور ابتدايي يك انسان را » كنه؟ در بلند فين ميق دختر مگه اين«

رسـد ايـن    نظـر مـي   اگرچه بـه . بين هستند كند و دختران براي چنين اموري زير ذره تقسيم مي
و جمله » مگه«زباني ة با نشان فوراً شود، رابطه با آداب معاشرت مطرح ميعنوان يك مسئله در  به

  .كند اي جنسيتي پيدا مي اختار استفهام انكاري، جنبهدر س
دن  با اين سر و وضع چطوري شـما رو راه مـي  «: گويد در ديالوگ ديگري مادر به محدثه مي

در، بـه نگرانـي او درمـورد جايگـاه     كه عالوه بـر سـاختار ايـدئولوژيك ذهـن مـا     » توي دانشگاه؟
در گـوش مـادر    پـزان دائمـاً   راسـم نـذري  فاطمـه نيـز در م  . شود اجتماعي دخترش نيز اشاره مي
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ل ذهنـي  ئابودن محدثـه را در قيـاس بـا الگـوي ايـد      متفاوتاو . كند درمورد محدثه بدگويي مي
فاطمـه محدثـه را موجـودي    . ددان خودش، به سبب معاشرت با دوستاني از فرهنگي متفاوت مي

» زن خـوب «او يك الگوي مشـخص از  . »اند خراب كرده«پندارد كه ديگران او را  فاقد اختيار مي
شود و افراد اختياري بر بـدن و ذهـن    و ناپسند شمرده مي» جلف«دارد كه هركسي خارج از آن 

ود تا ساير زنـان بـه   بايد تقبيح و از جامعه طرد ش ،نباشد» زن خوب«خود ندارند و هركسي كه 
ت از منافع گروهي زنان، بايد دهد كه براي حفاظ فاطمه نشان مي ،درواقع. انحراف كشيده نشوند

  .ها را سركوب كرد همجنسديگر 
شـود   طور واضحي نمـايش داده مـي   مادر بهة در بخش ديگري از داستان، مقصود خيرخواهان

دهد كسي كه نيـت درسـتي داشـته     د، به او هشدار ميبردن به ارتباط محدثه و يك مر پيكه با 
خـود و نگـاه افـراد سـعي در     ة ادر با شناختي نسـبي از جامعـ  م. گذارد باشد در خيابان قرار نمي

كند و نگاهي  اما در اين فرايند نقايص جامعه را درك نمي دارد،دهي به شخصيت دخترش  شكل
پـذيري و انطبـاق بـا     درسـت را در جامعـه  ة شـيو  پيرامون خود نـدارد، بلكـه  ة منتقدانه به جامع

تواند دخترش را قانع كند، بـه قـدرت بـاالتر     وقتي مادر نمي ،نهايت در. داند هاي حاكم مي ارزش
شـمارد كـه    مـي  بـر او در گزارش خود به پدر معيارهـايي را  . شود متوسل مي ،يعني پدر ،خانواده
از اين بـه   .دخترت هم كه سنگ تموم گذاشته« :دهد ميشدن از الگوي زن خوب را نشان  خارج

اون از نمـاز خونـدنش كـه تعطيـل، اون از رخـت و       .ي حاج مهديبعد كالهتو بايد يه وري بذار
اعتقـادات مـذهبي كـه انتخـابي     . »...طور، اون از بزك و دوزك كـردنش  لباس پوشيدنش كه اون

خيرخواهانه در عقايد  ةمداخلاين نوع از . شود مادر ذكر مية شد فردي است نيز در الگوي تعريف
: پرسـد  و ميهد د ميبين قرار  بينيم كه محدثه را زير ذره ه نيز ميفردي محدثه را از جانب فاطم

كنـد و روي   جويي فاطمه مقاومـت مـي   وقتي محدثه در مقابل مداخله »؟خوني با الك نماز مي«
گـذارد، خـواهرش بحـث را بـه      اقتصادي خواهرش دست مـي  غيراخالقي بودن رفتار اجتماعي و

او فكـر  . شـمرد  خود مـي » حسادت به ازدواج«ه را ناشي از برد و مقاومت محدث سمت ديگري مي
شـود و ايـن    كند كه ازدواج يك امتياز ويژه براي زنان است كه موجب حسادت ديگر زنان مي مي

او در زبـان بـراي محدثـه آرزوي ازدواج و    اگرچـه  . ازدواج برتري متفاوتي بـه او بخشـيده اسـت   
 محدثـه . ه خود به خوشبختي را به محدثه تحميل كنددرواقع قصد دارد نگا كند، خوشبختي مي

بــه اتفاقــات پيرامــون فاطمــه و منــافع خــواهرش حساســيت دارد و درمــورد احتمــال خيانــت  
محدثـه  . بينـد  شي از حسـادت او مـي  شوهرخواهرش نگران است، اما فاطمه اين نگراني را تنها نا

لش امتيـازات  ئادانـد كـه بـه دختـر ايـد      يخواهرش را تبعيض مادر مة گران علت اين نگاه تحميل
اين تبعـيض نيـز بـا    . زند صدا مي» دختر خوب مامان«بيشتري داده است و با تمسخر فاطمه را 

رها انجام شده است، اما مادر قصدي خيرخواهانه به منظور الگو قرار دادن فاطمه براي ديگر دخت
  .كند آن را انكار مي
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مـن  « زندگي، بدون مالمت و با ذكـر ة بعدي كه با روايت قص مديريت پدر در سكانس ةشيو
محدثه ة چهر. دهد دهد و بحث را ادامه نمي دختر را كوتاه پند مي، »حرف مردم برام مهم نيست

، و بازخورد دختـر  مواجهه پدر و مادر با مسئلهة فاوت شيوت. دهد به فكر فرو رفتنش را نشان مي
سـخن، در   به ديگـر  .مل داردأگذارد كه جاي ت تران را به نمايش ميرويكرد مادران نسبت به دخ

 يارچوبچـ كـردن   مشـخص ها و  فعاليتة كردن داير تنگشويم كه مادر با  اين سكانس متوجه مي
  .دهد ، محدثه را بيشتر به موضع مقاومت سوق ميايدئالثابت و نامنعطف از دختر 

كنـد و بـا    وگو و تعامل با مادر را بـاز مـي   سرانجام محدثه باب گفت ،مسوم پاياني فيل يكدر 
هـا   از تفاوت» .مثل فاطمه نيستم. جوريه مدلم اين. من كه مرض ندارم تو رو ناراحت كنم«ة جمل

كند انعطاف بيشـتري نسـبت بـه     پي اين برخورد، مادر سعي ميدر . كند و فرديت خود دفاع مي
كند و مادر نيز در مقابـل   قطع مي) امير آقايي(تباط خود را با بابك محدثه ار. محدثه نشان دهد

از دختـرش دفـاع   » خوابـونن  هركسي رو تـوي قبـر خـودش مـي    «ة با جمل قضاوت ديگران از او
محور سبب تغييـر   وگو شويم كه ايجاد يك تعامل گفت در پايان فيلم متوجه مي ،درواقع. كند مي

  .بينيم د تغيير نگرش فاطمه چيزي نمياما درمور. شود نگرش مادر مي
شود كه فروغ پيوسـته سـعي    در محور ديگر داستان، تنش ميان فروغ و نصيبه نيز آشكار مي

محدثه بـا ايـن   . دور كند ويژه از مجاورت پسرش، حميد، بهكند نصيبه را از حضور در جمع و  مي
صيبه را عادي و ناشـي از حـس   كند و علت اين تفاوت رفتار فروغ نسبت به ن موضوع شوخي مي

اين نگرش ناشي از ساختار عمودي قـدرت در روابـط بـين    . انگارد تملك مادران بر پسرانشان مي
رند و هرگز به هاست كه مردان در رأس هرم قرار دارند و چون زنان در اين رأس جايي ندا جنس

فـظ نزديكـي بـا او خـود را بـه      با اعمال كنترل و مالكيت بر فرزند پسر يا ح فقطرسند،  آن نمي
ايـران رايـج اسـت،    ة جـا كـه ايـن رويكـرد در جامعـ     از آن. كننـد  تـر احسـاس مـي    قدرت نزديك

كـه مقصـود    حـالي  در ؛كننـد  گونه تفسير مـي  هاي داستان برخورد فروغ با نصيبه را اين شخصيت
اده پيش آمده است، اي كه در خانو اما فروغ براي مديريت شرايط پيچيده. چنين نيست فروغ اين

  .ها، بر پس زدن و بدرفتاري با نصيبه متمركز است جاي ساير روش به

  )1396(، سهيل بيرقي عرق سرد
ت به مسـابقات جهـاني   ، كاپيتان تيم فوتسال بانوان است و با تالش سخ)باران كوثري(افروز اردستاني 
  .الخروج شده است ممنوعش مسابقه نهايي، با درخواست همسرة اما در آستان ،راه يافته است

  تحليل
خألهاي حقوقي قانون ايران درمورد حقوق زنان و سپس  ةمسئلتم اصلي اين فيلم در درجه اول 

چـون شـيئي در اختيـار و تملـك      قانوني است كـه زن را  ةمعضالت جدي ورزش بانوان زير ساي
  .مردان قرار داده است
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تقابل زنـان نـه    ةزيرا مسئل ،شده در اين نوشته است مطالعه مهمهاي  هنموناين فيلم يكي از 
هـاي بسـياري بـه نمـايش      فيلم، بلكه يكي از محورهاي اساسي فيلم است و سـكانس  ةدر حاشي

  .شود به آن اذعان مي  پردازد و در زبان نيز صراحتاً ميتقابل ميان نوري و افروز 
بازيكنان در حال هلهله و  كه يهنگام. آيد ستين فيلم به نمايش درميها از دقايق نخ اين تقابل

شود  وارد مي) سحر دولتشاهي(شادي و اعالم وحدت در مقابل دوربين و انتشار آن هستند، نوري 
كند كه مرتبط با پوشش و حجاب است كه  هايي مي آغاز به توصيهكند و  و فوراً آنان را خاموش مي

 ها با قوانين اسالمي ارتباطي ندارند و صرفاً هايي از اين توصيه بخش. مي استاز اركان گفتمان اسال
حفظ تيم و جلوگيري از عواقب ة مداخله در حريم شخصي و كنترل بر بدن زنان است كه با بهان

ابتـدا  . بينـيم  چند ركن اساسـي مـي   ،در اين جمالت. شوند ها بيان مي خگفتماني و قانوني و توبي
ها، يعني حفظ حجاب بر  بندي ايدئولوژي بر موفقيت و پيروزي در رقابت مفصل ارجحيت اركان و

همچنـين كمتـرين جزئيـات بـدن زنـان      . پيروزي اولويت دارد؛ تحت هر شرايطي و بدون استثنا
بين و تحت كنترل زني است كه در منصب مديريت  زير ذرهخالكوبي كوچكي روي دست،  ازجمله

ي كه با بدن زن مرتبط و در معرض ديد باشد، حتي زيهر چ. كردن آن دارد پنهاناست و اصرار بر 
بـدن  . در پشت دست كه خالف اسالم نيست، تحت كنترل گرفته شده و الزاماً بايد پوشيده شود

ها بـا   اين توصيه. شدن است پوشيدهار مو، تابو و محكوم به زنان در كمترين جزئيات مانند يك ت
  .شوند ا اثري سوء قاطعانه بر زنان تيم اعمال مياما ب ،نيتي خير
عنـوان   شادي براي پيروزي پس از گل بـراي زنـان بـه   . است انگاري رفتار زنان دوم ننگة نكت

عملي است كـه   شادي و ابراز آن. شود انگاري مي معرفي شده و شادي زنان ننگ» جلف«رفتاري 
كه زنان را شاد و پرغرور بنماياند بر هويت جنسـيتي  هر نوع عملي . منافات دارد» بودن خانم«با 

اين درحالي است كه در هيچ درام ورزشـي توليـد   . كند و ارزش شخصيتي ايشان خدشه وارد مي
شـود و از مـردان انتظـاري     فاده نمـي جلف براي شادي پس از پيروزي مردان اسـت ة ايران، از كلم

هـاي جنسـيتي و    ل مصـداق بازتوليـد كليشـه   ايـن عمـ  . وجـود نـدارد  » بـودن  سنگين«مبني بر 
  .زدگي و تبعيض رفتاري است جنسيت

كـردن ايـن زنـان از رسـانه و كـاهش       دورسومين نكتـه در ايـن ديـالوگ، اصـرار نـوري بـه       
دوربــين بــودن دختــران خشــمگين شــده و نمــايش  او از مقابــل. پــذيري آنــان اســت مشــاهده

اي بـراي مـردان    شود كه چنين مسئله ظر گرفته ميدر ن» زشت«عملي  فوتبال زنانة صحن پشت
كردن زنـان از رسـانه،    جدابه شود و نوري  اين مضمون تكرار مي ،در تمام طول فيلم. وجود ندارد

چيـز   زنان بايد در سكوت و خفا فعاليت كنند و همـه . داردر اصراشدن  مطرحاز انظار عمومي و از 
زن بايـد  . باشد؛ خواه شادي و موفقيت، خبر يا فريـاد دادخـواهي  » روصداس بي«درمورد زن بايد 

  .دنبال خواهد داشت  عواقبي سخت به ،دور از انظار و غيرقابل مشاهده باشد؛ در غير اين صورت
بندي گفتمان روشن  هاي فيلم در مفصل ايي، جايگاه شخصيتاساس همين گفتارهاي ابتد بر

  .شود مي
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خواه است كه همسري مسـتبد بـه    فعال و فرديت  طلب، ، استقاللكوش سخت نماد زن افروز
بـرخالف  . شـود  ويژه قانون، مانع رشد و پيشرفت او مـي  اركان گفتمان مردساالر، به ةكلية پشتوان

تابع ايدئولوژي است كه هدفمنـد و سـودجويانه بـراي منـافع شخصـي،      زن ة افروز، نوري نمايند
كند و با تكيه بر مردسـاالري   ستيز حاكم را بازتوليد و حمايت مي ان زنهاي گفتم ارزش تك تك

كنـد و   ميتالش براي پيشرفت خود شدن به مردان صاحب قدرت و جايگاه  نزديكو تالش براي 
، هايش بوده اسـت  كه خود شاهد تالش، اگروهي ر انساني و كرامت همبه اين منظور حتي ارزش 

زني اسـت كـه در گفتمـان مردسـاالر موقعيـت سـوژگي دارد و افـروز را         نوري. اردگذ زير پا مي
او افـروز  . كند عنوان ديگري شناسايي مي كند، به يابي مي اساس گفتماني كه خود در آن هويت بر
كنـد،   صفات و اعمالي كه در جمالت فوق مشـخص مـي   همةزيرا  ،بيند ميگفتمان » ديگري«را 

كـه موفقيـت كـل گـروه در يـك هـدف       اين وجـود  بـا در اين ميان،  .است مشاهده  قابل در افروز
مشكل افروز و براي صعود به حضور او وابسته هسـتند، نـوري افـروز را وادار     ريتأث تحتمشترك 

. كنـد  مـي دعوت به سازش با ستم و تبعيض آشكار مسئله مواجه شود و او را  يي باتنها بهكند  مي
تـو زنـي،   . ش كن راضي. شهخودت بايد مديريت كني، اون مرده، مرد هم معلومه چ«ة جمل او با

خواهد اجابت كنـد تـا بتوانـد در     مي چهآن هرخواهد به ياسر باج دهد و  از افروز مي »!بايد بتوني
. ممنم نذاشت. بياد درفقط نذار صداش «: كند اضافه مي تيدرنها. زندگي پيشرفت بكندبعد فردي 

نـوري   ».سروصدا حلش كـن  خودت بي. تونه هيچ كارش بكنه كس نمي هيچديگه  .بره تو حاشيه
. كنـد  و انتخاب موضع سكوت را اعـالم مـي   همجنسگيري خود از حمايت  در اين ديالوگ كناره

خواهد نقش فرودستي را بپـذيرد، درونـي    پذيري است مي از زني كه در موقعيت آسيب همچنين
اي كه با ورزش ملي مـرتبط اسـت    اي و طرح شكايت درمورد مسئله عالوه از بيان رسانه و به كند

كنـد و هـم افـروز را بـه      يعني هم سكوت مي. كند سكوت تأكيد مية بپرهيزد و بارها روي مسئل
بـريم كـه    ي پـي مـي  كـار  سـازش بـودن ايـن سـكوت و     سيستماتيكزماني به . كشاند سكوت مي

هاي نـوري   فيلم، ديگر توصيهة در ادام. كنيم افروز به وكيلش را مشاهده مية ي مراجعها سكانس
و ديگـر   او همـواره افـروز را تـوبيخ   . يابـد  سـبب مـي   خيرخواهانه نيست و شكلي خصمانه اما بـي 

  .كند را عليه او ترغيب ميهايش  تيمي هم
ريـان فضـاي قـانوني و فرهنگـي     كه هـم در ج  ،عنوان يك حقوقدان به) ليلي رشيدي(آ  پانته

هـاي   هـا و نگرانـي   توجهي به صـحبت  كشور است و هم از جزئيات مسائل افروز اطالع دارد، با بي
افـروز را سـرزنش    طفقـ اي كارآمـد،   جاي دلگرمي يـا توصـيه    به تيدرنهادهد و  افروز گوش مي

و در ديـالوگ بعـدي   » دادي بعد تقاضاي طـالق مـي   شد ميها تموم  خواستي بازي مي«: كند مي
در حال دست كشـيدن   دائماًرود زنان  گويي كه انتظار مي ».بهانه دادي دستش«: كند اضافه مي

آ  پانته. فرادست بدهنداي به دست مردان در موضع  هايشان باشند تا مبادا بهانه از اهداف و برنامه
سـت، امـا پيوسـته او را در حـال     وسوزاند و در فرايند حقـوقي مـاجرا همـراه ا    براي افروز دل مي
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 حـل  راه. گرانه است حاصل و مخرب و مالمت بينيم كه ناشي از دلسوزي بي كردن افروز مي مالمت
ا بيـان او حكايـت از دعـوت بـه     ام. ها، جلب رضايت ياسر است وكيل براي رساندن افروز به بازي

خواهد در مقام وكيـل   آ مي افروز از پانته. هاي مرد دارد تراشي اين مانع در مقابلسكوت و سازش 
اون دلـش  «: گويـد  كنـد و مـي   و رضايتش را جلب كند، اما وكيل خودداري مـي  با ياسر صحبت

خـواد تـو بـري باهـاش      لش ميدقيقاً د. شناسم مدلش رو من مي. خواد تو باهاش حرف بزني مي
بـذار  . نـاز و نوازشـش كـن   . ش بـرو  صـدقه  قربون. بيا برو باهاش با آرامش حرف بزن. حرف بزني

. هـا  بخواي داد و بيداد راه بندازي و دوباره نه و نو كني نـه ! احساس كنه مرده، تو رو تنبيه كرده
آ در ايـن   پانتـه  ».داشـته بـاش   يـه كـم سياسـت   . تو االن بهش نياز داري. هرچي گفت بگو باشه

او از افـروز  . زنـد  وليد شكاف جنسيتي ميجمالت با قصدي خيرخواهانه براي افروز، دست به بازت
خواهد به مرد مستبد اطمينان دهد كه جايگاه فرادستي را در اختيـار دارد و خـود مسـتحق     مي

به موقعيتي تن در دهد كـه بـدون    شود ها افروز ناچار مي عالوه، با اين توصيه به. تنبيه بوده است
ايـن خألهـاي حقـوقي سيسـتماتيك و     ة او مجموعـ . ترين رضايتي در ارتباط با ياسـر باشـد  كم
نكشـيدن   چـالش  جاي يافتن راهي بـه نفـع افـروز، سـازش، بـه       اما به ،كند ستيز را تأييد نمي زن

و » داشــتن سياســت«اش را متــرادف  از خواســت قلبــي و حــق انســاني نظــر صــرفگفتمــان و 
  .گيرد در نظر مي» هوشمندي«

  گيري بحث و نتيجه
عنوان يـك   بهستيزي  نخست اينكه زن: به دو پرسش اصلي پاسخ دهيم وشيديمك ،در اين تحقيق

هـاي ارشـد چگونـه     سـازد و حـول ايـن دال    هـاي ارشـدي را برمـي    چـه مفـاهيم و دال   گفتمان
  ساخته است؟ بربندي چه نوع روابط قدرتي را  مفصل شود؟ اين شيوه از بندي مي مفصل

هـا بـا نيروهـاي قهـري و زور يـا       گفتمـان  كه يهنگام دريافتيمهاي منتخب،  نمونهة با مطالع
يك گروه  ـ سازند و در درون گروه زنان اي با برچسب خوب و بد را برمي نيروهاي فرهنگي، دوگانه

اين شكاف را در مقابـل  ة يدوسوكنند،  شكاف ايجاد مي ـيادهاي مشترك ز بسيار بزرگ با ويژگي
كنـد كـه در    تعيـين مـي   ايـدئال هاي مختلف يك الگو از زن  به شيوه گفتمان. دهند هم قرار مي

بنـدي سياسـي،    گـاه در يـك مفصـل    آن. الوصولي خالصه شده است هاي مشخص و سهل ويژگي
و در موقعيت سوژگي تثبيت  دهد ميبا الگو را پاداش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، افراد مطابق 

دهـد كـه بتواننـد بـر      ها تا حدي قدرت مـي  مطابقت با آن الگو به سوژهسبب   سپس به. دكن مي
بنـدي   و مفصـل  يرندگها سلطه داشته باشند و در مقياس كوچكي در ساختار قدرت قرار  ديگري
هـا و هژمونيـك و پايـدار     رانـي ديگـري   بزرگـي در حاشـيه   آثارهاي كوچك  همين قدرت. شوند
عنوان ديگري شناخته  به كس كه خارج از اين الگو هردر مقابل . شود اكم ميماندن گفتمان ح باقي
يا با  شود ميدعوت بندي شدن در ساختار  به همراهي با گفتمان و مفصليا با نظام پاداش  شود مي
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  .خودآگاهانه يا براي رسيدن به منافع نيست اين سركوب الزاماً. شود جزا سركوب مينظام 
 كنـد  ميهاي موجود در ساختار خود را پنهان  گويد، تناقض طور كه آلتوسر مي ها، همان يدئولوژيا

امعـه  اعضاي ج. دارد مسكوت نگاه مي هاي ايدئولوژي وجود دارد ي كه درمورد خألها و كاستيسؤاالتو 
سـانه، نهادهـاي حقـوقي و    هاي مختلف اعم از آمـوزش، ر  نهادهاي وابسته به قدرت و با وسيله همةدر 

هـاي   ند تا جايي كـه ارزش كن ستيز اشباع مي زنان را چنان با ايدئولوژي زن ةجامعهاي اقتصادي  بنگاه
يابـد   جا ادامه مـي اين فرايند تا آن. سازند عنوان كاركرد طبيعي و عقل سليم دروني مي ايدئولوژيك را به
  .شوند ايدئولوژي براي خودشان نميهاي اركان و كاركردهاي  كه متوجه زيان

 ييهـا  نـه يزنـان در چـه زم   يتيجنسـ  درون يهـا  تعارضدوم، به اين پرداختيم كه  ةدرجدر 
 يتيو جنسـ  انـه يجو زهيست يامر منزلة  خود را بهة زانيست زن يها زنان كنش ايو آ رديگ يصورت م
  گر؟يد يبه صورت اي كنند يدرك م

دادن زنـان بـه يـك     سـوق ستيزانه بر محور  هاي زن كنش اغلبم كه طي اين تحقيق دريافتي
گيري از  زنان با سكوت و كناره ،همچنين. افتد الگوي يكسان و از بين بردن فرديت زنان اتفاق مي

هاي  همجنسكنند فشار تنش را براي  كنند، سعي مي يه زنان اقدام ميهايي كه مردان عل موقعيت
در موقعيـت تـنش منجـر     همجـنس پنـاهي   تنهايي، انزوا و بي بهدهند، اما در عمل خود كاهش 

امـا   ،هاي معقـول و مشـروع خـود بكشـد     هشود دست از خواست نهايت زن ناچار مي درشود و  مي
  .كنند تنش را مصداق موفقيت و رسيدن به آسايش و آرامش ارزيابي ميها پايان  گروه هم

اي خيرخواهانه و بـه   ستيزانه درون گروه زنان با انگيزه هاي زن توجهي از كنش درخوربخش 
بـودن بـا الگـوي     متفـاوت يا پيشگيري از عواقب گفتماني ناشي از  گروهي منظور محافظت از هم

كشـاند تـا بـا بـرهم خـوردن نظـم        گيرد و زنان را به سكوت و انـزوا مـي   يصورت م» زن خوب«
اجتمـاعي بـه   ة هاي اجتماعي نشـوند، حـال اينكـه هزينـ     وادار به پرداخت هزينهاجتماعي، زنان 

هـاي گفتمـان و    اعضاي گروه، هم سـوژه ة شود كه هم شكلي ديگر و متفاوت به زنان تحميل مي
انگـاري   ها ايـن هزينـه را عـادي    سوژه. به نوعي متفاوت كيهر، اما گيرد بر مي درها را  هم ديگري

اين همان چيـزي اسـت كـه ميشـل فوكـو      . و متوجه عواقب آن در سطح كالن نيستند ندكن مي
ناخودآگـاه و بـدون هـدف و انگيـزه بـودن اقـدامات افـراد در مـتن         . كند درمورد آن صحبت مي

  .شود هاي گفتماني در اين مقاله اثبات مي دهي كنش شكلنظم اجتماعي در ة گفتمان و جذب
ستيز ادراك كنند، از ايـن   يك ايدئولوژي زنة واسط ن خود را بهزنان جهان پيرامو كه يهنگام

در حال سرزنش  كه يهنگام مثالًديدن هستند؛  آسيبشوند كه خود نيز در حال  مسئله غافل مي
اي ناخوشايند شوند، در معـرض   كنند كه اگر خود قرباني حادثه اموش مييك قرباني هستند، فر

امـر روزمـره و    صـورت   بـه هـا را   همجـنس آنان ستيزه با گـروه  . حامي خواهند بوداتهام و بدون 
هرگاه زني در موقعيـت  . ندكن ها هستند دروني مي وقفه در معرض آن هايي كه بي نشانه ةواسط به

 قـرار اي  هاي گفتماني آگاه شود و آن را نقد كنـد، خـود در موقعيـت ديگـري     به تناقضسوژگي 
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هـا تنهـا    همجـنس امـا خـود را در جمـع    . ها در حال سركوبش بوده اسـت  است كه مدت فتهگر
ستيزانه در روابـط زنـان بـاهم، ولـو بـه قصـد خيرخـواهي و         با بازتوليد الگوهاي زن زيرايابد،  مي

، رفتـه  ازدسـت هـا   بسـتگي انـد و پيونـدها و هم   صدايان خـود را بـه حاشـيه رانـده     هم، محافظت
  .اند صدايان به سكوت كشيده و سركوب شده هم
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