
 Journal Of  Narrativestudies   
  E-ISSN: 2588-6231  

Vol. 6, No. 12 

 Autumn & Winter 2022-2023 

Research Article 
 

1 

 

The Analysis of "the Past as Problematic Matter" 

Discourse in Narrative Texts (Case Study of Two 

Iranian Movies) 
 

Arezoo Ashkani1, Mostafa Dashti Ahangar 2  

 

Abstract  
After the appearances of structural linguistics in various fields of arts 
and human science and then to arise of the poststructuralist 
approaches, appear the new approach to narrative analysis. In study of 
narrative, narrative discourse analysis, through the discussion of 
discourse analysis, has an important position. Discourse theory of 
Laclau and Mouffe (known as Discourse theory) is one of the methods 
of discourse analysis. This article analysis two Iranian movies via 
Laclau and mouffe's method. In these movies the discourse of "the 
Past as problematic matter" is bolded. This discourse exists in 
contemporary works seriously and explain approach of the Iranian 
middle class to the Past and his communication with the present. 
Movies, usually product from middle class for to use in the same 
class. Therefore analysis of these works help us for to cognition of 
discourse of this class in contemporary era. In these movies, behavior 
of characters shows various discourse that all that represent a special 
types of the Past reference. This article via discourse analysis study, 
division and analysis the result of those discourses. 

Keywords: discourse analysis, narrative, movie, Laclau and Mouffe, 

past. 
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1. Introduction 
Examining narrative texts with discourse analysis-based approaches 
can contribute to representing and explaining text themes that are 
often not presented explicitly, especially in artistic texts. The more 
artistic the text, the more complicated its themes are presented in a 
network of signs. So, the signs in such texts should be carefully 
examined to analyze their discourse. The concept and definition of the 
past, how to deal with it, and the methods of its representation are 
among the most important thematic components of Iranian narratives 
in recent decades. One of the most effective approaches to examining 
this concept in such texts is Laclau and Mouffe's discourse theory. In 
this study, the ways of referring to the past in two Iranian movies "What's 
the Time in Your World?" (dar donyaye to saat chand ast) and "A 
Dragon Arrives" (Ejhdeha vared mishavad) are examined. These movies 
are chosen because of their importance from the point of view of critics, 
the attention to them in specialized international film festivals, and the 
seriousness of the No of the past in them. In this study, an attempt is 
made to analyze the discourse of these two cinematic narratives by 
examining the signs in them. In these texts, the past of the characters is 
problematic in the present. This situation is an allegory of the cultural 
traditions of a society where there is a gap between the past and the 
present, and this gap has become problematic. One of the foundations of 
the identity crisis in today's Iranian society can be studied by examining 
and understanding this gap. 

Questions 
The study questions are as follows: The past is reviewed in movies 
with what discourses? How can the past discourses be analyzed with 
the middle social classes of Iran based on Laclau and Mouffe's 
discourse theory? How can the relationship between the past and the 
present be explained in the reviewed texts? 

2. Literature Review 
Ravdarad and Soleimani (2011) conducted a study titled 

"Representation of “religious experience” discourses in Iranian 
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Cinema after the Islamic Revolution" and examined three movies with 

this theory. This is one of the few studies that examine narrative texts 

using this approach. In a study titled Representation of Modern 

Middle-Class Identity in Mostafa Mastoor's Letters (Discourse 

Analysis of the Novels: Pig Bone and Leper Hands and I Am Not 

Sparrow), Hosseini and Talebian (2013) investigated the discourses of 

the Iranian middle class through novels using the capacities of this 

theory.  

Some studies investigated media tools using Laclau and Mouffe's, 

such as A Discourse Analysis of Manoto Tv Channel Programs (2015) 

and Critical Discourse Analysis of Cultural and Political Messages 

Displayed on the Billboards of Tehran Municipality (2020). In the 

former, a television channel and its various identities and discourses 

are examined. The latter investigates the discourses of the billboards 

of Tehran Municipality.  

3. Methodology 

The main idea behind discourse theory is that social phenomena are 

never complete and that meanings can never be fixed forever. This 

situation paves the way for constant conflicts over the definitions of 

society and identity. This has certain implications. The analyst must 

show the currents from which these conflicts over establishing the 

meaning have been derived (Jourgensen and Phillips, 2018: 53-54). 

Discourse theory has its theoretical foundations in structuralist and 

post-structuralist studies aside from Marxism. In discourse theory, 

concepts become meaningful in conflicting discourses rather than in a 

common language just as Saussure argues that signs become 

meaningful in a system and through comparison with other signs. 

Every act or phenomenon must be discoursive and placed in a specific 

framework to become meaningful. The theory treats a large group of 

linguistic and non-linguistic data as text (Moghadami, 2011: 94). 

Discourse theory has several basic concepts that are considered based 

on the analyzed texts. These concepts include discourse, articulation, 
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hegemony, element, moment, nodal point, the field of discursivity, 

identity, antagonism, and chain of equivalence. 

4. Conclusion 

In this study, six discourses were identified after the analysis of the 

texts studied. By analyzing these discourses, the Iranian society's 

views on the past can be divided into four general categories as 

follows: 

Idolatrous discourse and Ideological discourse are usually found in 

a class for which the present, modern, and contemporary concepts 

have no special meaning. As discourse subjects, the characters of such 

narratives are accustomed to traditional thoughts and search for their 

identity and ideals there. 

Elimination discourse. In this discourse, the tension between the past 

and the present is obvious. The subjects of such a discourse find the 

past so disturbing that they try to eliminate it in any way. However, 

this elimination is not total, and part of it is often overlooked. This 

discourse is characterized by an open antagonism between past and 

present identities. 

The discourse of despair and discourse of secrecy are discourses is 

characteristic of a class for which the charms of the past are preserved 

despite familiarity with the modern world, and the past usually 

prevails in the choice between these two discourses. 

The discourse of the past as an object. In this discourse, there is a 

kind of awareness of the past and present and how they have evolved. 

This awareness, which is often free of bias and prejudice, makes the 

position of the discourse subject as a contemporary human being and 

what it has clear. The subjects of such a discourse develop a suitable 

future with correct knowledge of the past and present. The class 

identified by this discourse pays attention to the traditions and ethnic 

characteristics of nations in addition to the requirements of the modern 

world. 
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 (6/5/2044 پذیرش:   21/1/2044)دریافت: 

 چکیده
های مختلف هنر و علوم انسانی و سپس پیدا شناسی ساختارگرا در حوزهبا طرح مباحث زبان

ای پدید آمد. های تازههای تحلیل روایت نیز نگاههای پساساختارگرا، در روششدن رهیافت
های مربوط به روایت، جایگاه ی از خالل مباحث تحلیل گفتمان، در بررسیتحلیل گفتمان روای

های تحلیل گفتمان روش الکالو و موفه است که به مهمی یافته است. یکی از انواع روش
نظریۀ گفتمان نیز شهرت دارد. در این مقاله، با استفاده از شیوة الکالو و موفه، دو متن سینمایی 

برجسته شده « دارمثابۀ امری مسئلهگذشته به»ها گفتمان تحلیل و در آن ایرانی از منظر گفتمان
کنندة نگاه تواند تبیینهای اخیر میشکل جدی در متون متعدد دههاست. وجود این گفتمان به

طبقۀ متوسط ایرانی به گذشته و ارتباط آن با زمان حال باشد. متون سینمایی محصوالتی است 
شود و مخاطبانشان هم عموماً همین یدآورندگان طبقۀ متوسط تولید میکه معموالٌ از سوی پد

های فکری این طبقه در دورة معاصر گونه متون به شناخت جریانطبقه است؛ لذا تحلیل این
های متفاوتی را یافت توان گفتمانهای این متون میکند. از خالل رفتارهای شخصیتکمک می

واجهه با گذشته است. در این مقاله، مطابق نظریۀ گفتمان، که همگی ناظر به نوع خاصی از م
 ها پرداخته شده است.بندی و تحلیل پیامدهای این گفتمانبه بررسی و دسته

 نظریۀ گفتمان، روایت، فیلم سینمایی، الکالو و موفه، گذشته. های کلیدی:واژه
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 . مقدمه1
توان به قبل و بعد از ة اخیر میهای حوزة علوم انسانی را در سداز منظر زبانی، پژوهش

شناسانۀ سوسور از سوی شاگردانش منتشر شد و سوسور تقسیم کرد. آرای صرفاً زبان
های ای، پژوهشچندی نگذشت که برمبنای نگاه خاص وی به زبان و نظام نشانه

های علوم انسانی را متحول کرد. ساختارگرایی که از دل مربوط به ادبیات و سایر حوزه
طریقی باعث های علوم انسانی بهشناسی سوسور پدید آمد، در هریک از رشتهنزبا

های متفاوتی از تحول شد. رویکردهای پساساختارگرا از اواسط قرن بیستم، اگرچه شیوه
ها به خوانش متون را رقم زدند، از خاکستر ساختارگرایی سر برآوردند و وام آن

 نظریات ساختارگرا بدیهی است.
تون روایی با رویکردهای مبتنی بر تحلیل گفتمان به بازنمایی و تشریح بررسی م

کند. شود، کمک میویژه در متون هنری که اغلب آشکارا بیان نمیهای متن، بهمایهدرون
ها بیان تر از نشانهای پیچیدههای آن در شبکهمایهتر باشد، درونهرقدر متن هنری

های موجود در نین متونی نیازمند تدقیق در نشانهشود. بنابراین تحلیل گفتمان چمی
 هاست. آن

 . بیان مسئله1ـ1
ترین های بازنمایی آن، یکی از مهممفهوم گذشته، تعریف آن، رویکرد به آن و شیوه

دهد و های اخیر تشکیل میهای داستانی ایرانی را در دههای روایتمایهاجزای درون
گونه مدترین رویکردها برای بررسی این مفهوم در اینشیوة الکالو و موفه یکی از کارآ

شود که به هایی در تحلیل گفتمان محسوب میمتون است؛ زیرا نظریۀ گفتمان از روش
های یک دورة توان از گفتمانها میکند؛ الگوهای عامی که با آنالگوهای عام توجه می

د )یورگنسن و فیلیپس، هایی انتزاعی استخراج کرمشخص یا یک قلمرو اجتماعی نقش
آن دسته از متونی است که به مسائل فرامتنی  (. نظریۀ گفتمان مناسب تحلیل01: 2833

های ارجاع به گذشته در دو فیلم اجتماعی ارجاعات زیادی دارد. در این پژوهش، شیوه
اژدها وارد  و ؟است چند ساعت تو یایدن در سینمایی ایرانی بررسی  شده است:

ها از دید منتقدان و توجه به ها از یک سو اهمیت آنیل انتخاب این فیلم. دلشودمی
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 ساعت تو یایدن در ملیفالمللی تخصصی فیلم بوده است )های بینها در جشنوارهآن
نامه را به خود اختصاص داد و ة بهترین فیلمزیجا فجر، لمیف ةجشنوار در ؟است چند

های معتبر جهانی نامزد جوایز اصلی بوده هنیز در جشنوار شوداژدها وارد میفیلم 
ای که هر دو گونههاست؛ بهو از سوی دیگر جدی بودن مسئلۀ گذشته در آن 2است(

ای نمادین عنوان نشانههای بومی ایران )شمال و جنوب کشور(، بهفرهنگفیلم  به خرده
 اند. از گذشتۀ ایران، توجه کرده

و ضمیر وی زنده و جاری است و در هر  ای دارد که در سرشتهر شخص گذشته
سازد. حال اگر این گذشته در مواجهه با عوامل قدرت، دچار آن، حال و آیندة وی را می

شود که تا کنون اهمیتی نداشت و آن هویت تحدید و تخاصم شود، عنصری پدیدار می
سو و عوامل است. در این تخاصم، شخص ناچار است بین هویت و گذشته از یک 

کنندة آن از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. در سطح شخصی و در مباحث حدیدت
گیری است و کاوانۀ فرویدی، چنین وضعیتی پیوسته در روان افراد در حال شکلروان

تعادلی شده، های ناشی از ارضا نشدن امیال را که باعث بیروان انسان همواره اضطراب
ویژه د. در سطح اجتماعی، در دنیای مدرن و بهکناز طریق سازکارهای دفاعی متعادل می

که  اندتر به مسائلی دچار شدهدر جوامعی مانند ایران، جامعه و افراد آن در سطحی کالن
گیری است. یکی از مصادیق این ناترازی، اختالل در ارتباطباعث ناترازی هویتی شده 

طور ناخودآگاه ــ معه بهجامعه با گذشته است که باعث بحران هویت شده و افراد جا
هایی برای مواجهه با گذشته در زمان حال مانند سازکارهای دفاع روانی ــ سازکار

 اند.ترتیب داده
هویتی که از گذشته شکل گرفته، سطحی از بینش و آگاهی را در همۀ افراد جامعه 

یا شناسی سوسور بدان النگ آورد. این سطح شبیه سطحی است که در زبانپدید می
های مختلف، باعث بروز شود. این بینش در افراد جامعه و در موقعیتزبان گفته می

شناسی سوسور بدان پارول یا گفتار اطالق شود؛ شبیه آنچه در زبانرفتارهای خاصی می
شود؛ مثالً کسی که از هویتش راضی نیست، ممکن است آن را از ذهنش بزداید یا می

آنچه از منظر تحلیل گفتمان اهمیت دارد، این است که در  سعی کند آن را جبران نماید.
های خاص، متون هنری، رفتارهای خاصِ حاصل از آن بینش یا همان پارول
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شود که قابل تعمیم به سایر رفتارهای مشابه بندی و عرضه میهایی صورتشیوهبه
پردازد صی میباشد. درواقع تحلیل گفتمان در اینجا، به بررسی ساختارهای گفتمانی خا

 کند. های ارجاع به گذشته و هویت را در متون بررسی میکه شیوه
گفته، به تحلیل های موجود در دو روایت سینمایی پیشدر این مقاله، با بررسی نشانه

ها در زمان حال ها همت گماشته شده است. در این متون، گذشتۀ شخصیتگفتمان آن
ای های فرهنگی جامعهش ما، تمثیلی است از سنتساز است. این وضعیت در خوانمسئله

که بین گذشته و حالِ آن گسست واقع شده و این پارگی ایجاد مسئله کرده است. با بررسی 
توان یکی از مبانی بحران هویت در جامعۀ امروز ایران را مطالعه و درک این گسست می

 کرد. 
 شود:  می صورت زیر مطرحبرمبنای این مسئله، سؤاالت تحقیق به

 هایی انجام شده است؟ های سینمایی با چه گفتمانـ بررسی گذشته در فیلم
های گذشته را با توان گفتمانـ برمبنای رویکرد تحلیل گفتمان الکالو و موفه، چگونه می

 طبقات اجتماعی متوسط ایران تحلیل کرد؟ 
 یین است؟ـ در متون مورد پژوهش، نسبت بین گذشته و حال چگونه قابل تب 

های بین گذشته و حال از برخورد بین سنت و مدرنیته در جوامعی مانند ایران، گفتمان
ها در است. هریک از این گفتمانو با یکدیگر دچار تعارض گفتمانی شده  پدید آمده

دهد و تحلیل طبقات اجتماعی خاصی، در محدودة طبقۀ متوسط تأثیرات خود را نشان می
های معطوف به ایران، بدون توجه به این گفتمان های طبقات امروزبسیاری از رفتار

 گذشته ناقص است. 

 . پیشینۀ تحقیق 2
ها و مقاالت متعددی به زبان فارسی نوشته دربارة مباحث مربوط به تحلیل گفتمان کتاب

هایی که مبتنی بر نظریۀ الکالو و موفه، به تحلیل متون روایی یا شده است؛ اما پژوهش
هایی که به تبیین خود خورند. از میان پژوهشچشم میی پرداخته باشند، کمتر بهادب

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند، مینظریه پرداخته
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های اصلی ، انگاره«پسامارکسیسم به روایت الکالو و موفه»( در 2831تاجیک )
در سه بخش به  اختصار بیان کرده است. نویسندهنظریۀ سیاسی الکالو و موفه را به

های بروز چنین ها همت گماشته است. بخش اول به مقدمات و زمینهتبیین نظرات آن
نظریاتی و دو بخش دیگر به مفاهیم اصلی مورد نظر الکالو و موفه اختصاص یافته 

 است.  
، نظریۀ مذکور را «نظریۀ گفتمان و تحلیل سیاسی»( در پژوهش 2838زاده )حسینی

سی بررسی کرده و بیشتر بر مفاهیم قدرت و سیاست پای فشرده در حوزة علوم سیا
است. نویسنده پس از بیان مقدمه و معرفی نظرات الکالو و موفه، مفاهیم بنیادین آن را 

 توضیح داده است.
های فلسفی ، زمینه«نظریۀ تحلیل گفتمان الکال و موفه و نقد آن»( در 2834مقدمی )

مورد واکاوی قرار داده است. در مواردی نیز به نقد این ویژه زبانی این نظریه را و به
ها که با توجهی به حقایق بدیهی و گفتمانی دانستن پدیدهنظریه پرداخته است؛ مانند بی

توجه به خاستگاه این نظریه در دنیای پسامدرن و منبعث از نظریات پساساختارگرا، این 
 نماید.  نقدها جدی نمی

نظریۀ گفتمان الکال و موفه ابزاری کارآمد »توان به مقالۀ یاز منظر علوم سیاسی، م
( اشاره کرد. در این مقاله، سعی شده مباحث 2833« )های سیاسیدر فهم و تبیین پدیده

تر کردن آن، منسجم شود؛ بنابراین این نظریه که اصالتاً پراکنده است، برای کاربردی
 مفاهیم اصلی آن توضیح داده شده است. 

 اند؛ ازجمله: کار بستهها نیز این نظریه را در متون روایی و ادبی بهژوهشبرخی پ
های تجربۀ دینی در سینمای بعد از بازنمایی گفتمان»( در 2834راودراد و سلیمانی )

اند. این تحقیق جزو ، سه فیلم سینمایی را با این نظریه بررسی کرده«انقالب اسالمی
رسی متون روایی با استفاده از این رویکرد پرداخته هایی است که به برمعدود پژوهش

 است.  
بازنمایی هویت طبقۀ متوسط مدرن شهری در آثار »( نیز در 2831حسینی و طالبیان )

های طبقۀ اند گفتمانهای این نظریه استفاده و سعی کرده، از ظرفیت«مصطفی مستور
 متوسط ایرانی را در آثار مستور بررسی کنند. 
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ای با نظریۀ الکالو و موفه هشگران نیز به بررسی ابزارهای رسانهبرخی پژو
های تولیدی شبکۀ تحلیل گفتمان برنامه»توان به مقاالت اند که از آن میان میپرداخته

های فرهنگی و سیاسی بیلبوردهای تحلیل گفتمان انتقادی پیام»( و 2830« )من و تو
به بررسی شبکۀ تلویزیونی و ارائۀ انواع  ( اشاره کرد که اولی2833« )شهرداری تهران

های آن پرداخته و دومی نیز تصاویر بیلبوردهای شهرداری تهران را ها و گفتمانهویت
ها را مورد های موجود در آنهای گفتمانی کرده و از خالل آن گفتمانمایۀ بررسیدست

 واکاوی قرار داده است.
تحلیل گفتمان »( و 2831« )قبادیانیگفتمان شعوبی در آراء ناصرخسرو »مقاالت 

های شعوبی و ( گفتمان2831« )ناسیونالیستی در مجموعۀ اشعار احمد شاملو
اند. در هر دو مقاله، نویسندگان پس از معرفی ناسیونالیستی در اشعار را مطالعه کرده

 اند.نظریه، اشعار شاعران را در دو زمینۀ شعر سنتی و معاصر بررسی کرده
های اجتماعی و فرهنگی متنوعی از آید، پدیدهها برمیه که از پژوهشگونهمان

 طریق نظریۀ الکالو و موفه تحلیل شده است. 

 . چارچوب نظری3
تحلیل گفتمان رهاورد نگاه خاص پساساختارگرایانه به متن است. از آنجا که در نزد 

را در آن سهیم کند،  تواند ادراک خودپساساختارگرایان، متن باز است و هر خواننده می
فرد را در ارتباط با متون برقرار بخش و منحصربهتواند کنشی لذتتحلیل گفتمان می

شود. تحلیل گفتمان به نامیده می« گفتمان»شناسی، سطوح باالتر از جمله کند. در زبان
 هنگامبندی شده و مردم بهها قالبپردازد که زبان در چارچوب آنهایی میتحلیل قالب

ها تبعیت های مختلف حیات اجتماعی، در گفتارشان از آن قالبمشارکت در حوزه
(. موضوع اصلی در تحلیل گفتمان این است 21: 2833کنند )یورگنسن و فیلیپس، می

که نشان دهد مردم چه درک و شناختی از خود دارند، تعریفشان از خود در جوامع 
ه الگوهای رفتاری شده است )مارش مختلف چیست و این تعریف باعث پدید آمدن چ

 (. 141: 2813و استوکر، 
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گیری تحلیلگر، رویکردهای مختلفی وجود دارد که بنا به زمینۀ مورد مطالعه و جهت
پردازان اصلی آن الکالو و موفه هستند. ایدة است و نظریه« نظریۀ گفتمان»ها یکی از آن

وتمام نیست و معانی ی هرگز تامهای اجتماعاصلی نظریۀ گفتمان این است که پدیده
های تواند برای همیشه تثبیت شود. این وضعیت راه را برای کشمکشگاه نمیهیچ

گذارد که همین پیامدهای خاصی دارد. همیشگی بر سر تعاریف جامعه و هویت بازمی
های بر سر تثبیت وظیفۀ تحلیلگر این است که جریاناتی را نشان دهد که این کشمکش

(. این نگرش الکالو 50ـ58: 2833است )یورگنسن و فیلیپس،  از آن منبعث شدهمعنا، 
ویژه گرامشی بوده است. در پردازان آن بهو موفه نگاهی انتقادی به مارکسیسم و نظریه

های افتد و پدیدهشده اتفاق میتعیین چیز مکانیکی و ازقبلمارکسیسم سنتی، همه
 دهد.ه و مورد انتظار رخ میشدریزیشکلی برنامهاجتماعی به

نکتۀ مهم درباب نظریۀ گفتمان این است که از آنجا که نظریات الکالو و موفه برای 
بررسی مسائل اجتماعی و پاسخ به نیازهای سیاسی مارکسیسم در زمان افول آن مطرح 

یابد. های متون کارایی ندارد یا شکلی دیگرگون میشده، برخی مبانی آن در بررسی
گویند هدف نظریۀ گفتمان فهم امر اجتماعی است؛ نسن و فیلیپس در این باره مییورگ

اند و به همین دلیل ابزارهای پردازیدنبال نظریههایشان بهاما الکالو و موفه در نوشته
(. بنابراین در بررسی 58کنند )همان: محور ارائه نمیهای متنعملی چندانی برای تحلیل

کالو و موفه، باید به این نکته توجه کرد که تیییر زمینۀ بررسی، ها با نظریۀ الپدیده
هایی که زمینۀ همراه دارد؛ مثالً پژوهشتیییرات جزئی یا کلی را در شیوة پژوهش به

های متون هایی که به تحلیل گفتمانها مسائل اجتماعی است، با پژوهشبحث در آن
 هایی در روش دارد. تفاوت پردازد،دیداری یا نوشتاری با این رویکرد می

ریزی و چیز برنامههای مارکس آمده است، هیچدر این نظریه، برخالف آنچه در دیدگاه
ها هستند که با ابزار زبان به ای در اجتماع وجود ندارد؛ بلکه این گفتمانشده بینیپیش

ه از مارکسیسم های سوسیالیستیِ برخاستدهند. این جریان جنبشها در متون معنا میپدیده
گرایی و گرایی تاریخی، ذاتهای خاصی از تقلیلها، شیوهکند که در آنرا نقد می

ها به جامعه، و این وضعیت ناشی از نگاه مارکسیستهای اقتصاد برجسته شده نگرش
مداران سوسیالیست قائل به عوامل ها برخالف سیاستمثابۀ کل یکپارچه بود. آنبه
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شیوة پساساختارگرایان و شده نبودند؛ بلکه بهد مشخص و ازقبل تعیینتیییردهنده یا حدو
 شمردند. چیز را قطعی نمیها، هیچپسامدرنیست

نظریۀ گفتمان، گذشته از مارکسیسم، پایۀ نظری در مطالعات ساختارگرایانه و 
و از ها در یک نظام کند که نشانهگونه که سوسور تأکید میپساساختارگرایانه دارد. همان
یابد، در نظریۀ گفتمان نیز، مفاهیم در درون ها معنا میطریق تباین با دیگر نشانه

ای یابد، نه در زبانی عام و مشترک؛ هر عمل یا پدیدههای متضاد بار معنایی میگفتمان
برای معنادار شدن باید گفتمانی شود و در چارچوب خاصی قرار گیرد. این نظریه با 

کند )مقدمی، مثابۀ متن برخورد میهای زبانی و غیرزبانی بهادهمجموعۀ وسیعی از د
2834 :30.) 

فراخور متون مورد بررسی در در نظریۀ گفتمان، چند مفهوم اساسی وجود دارد که به
 گیرد.تحلیل مورد توجه قرار می

 . گفتمان 1ـ3

معنای را به است. رشیدیان ریشۀ التین این واژه Discourseبرابرنهاد کلمۀ « گفتمان» 
ها سوی چیزی یا دور شدن از آن دانسته است. وی به نقل از فیسک، گفتماندویدن به

ای گیرد تا مجموعهای اجتماعی شکل میگونهرا زبان یا نظامی از بازنمایی خوانده که به
هایی از عناوین و مسائل مهم ایجاد کند و به کمابیش منسجم از معانی را دربارة حوزه

ناظر به این  شناسی، گفتمان(. از منظر هستی586: 2838درآورد )رشیدیان، گردش 
مطلب است که حقایق ثابت بیرونی وجود ندارد و از طریق گفتمان حقایق بازنمایی 

دهد. بنابراین جهان کند و تیییر میشود؛ در این بازنمایی، زبان حقیقت را ایجاد میمی
نش انسان نیز متناسب با این حقیقت تولید اجتماعی محصول گفتمان است و حتی ک

 (.31: 2834شود )مقدمی، می
کار از منظر اصطالحی، امروزه گفتمان در دو معنای متفاوت اما مرتبط با هم به

کند که مورد نظر رویکردهای رود: یکی به یک قطعۀ بزرگ زبانی اشاره میمی
بندی ؛ دیگری به سازمانآمریکایی برخاستهشناختی است و از سنت انگلیسیزبان

کند و ویژگی رویکردهایی است که از منظر اجتماعی محتواها در کاربرد داللت می
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نگرند. این معنا با سنت فرانسوی پیوند خورده؛ اگرچه بین هر ها میاجتماعی به پدیده
(. رویکردهایی که به معنای 156: 2833دوی این معناها همپوشی وجود دارد )مکاریک، 

( مطالعات 38: 2838گفتمان نظر دارند، معموالً متأثر از فوکو هستند. فاضلی ) اخیر
داند که ترین سطوح پژوهش گفتمانی میگونه رویکردها را کالنها با توجه به اینپدیده

 کشد.   چالش میشناسی مدرنی است که بهدربردارندة معرفت
توان دو سنت داده شد، می برمبنای آنچه درباب دو معنای متفاوت گفتمان توضیح

تحلیل گفتمان را نیز ازهم تفکیک کرد. براساس معنای اول گفتمان، تمرکز تحلیلگر 
شناسانه دارد. این نحلۀ تحلیل گفتمان های زبانگفتمان بر ماهیت زبان است و دغدغه

 های اجتماعی است. نحلۀ دوم تحلیلهای زبانی و پدیدهدر پی کندوکاو ارتباطات مؤلفه
گیرد. این نحله از مثابۀ موجوداتی اجتماعی در نظر میگفتمان جامعه و مردم را به

کند و هرگونه فعالیت و کاربردهای زبانی سوی زبان حرکت میهای اجتماعی بهپدیده
: 2831داند )تیلور، بینی جمعی جامعه میدر معنای عام آن( را مدخلی برای شناخت جهان)

 (. 14ـ23
کالو درباب گفتمان، فوکو و این سؤال بنیادین است که گفتمان چگونه ساخته نقطۀ آغاز ال

واسطۀ آن، حوزة معناداری از اندیشه، گوید که بهشود. در اینجا، او از شرایطی سخن میمی
ها قبل از ما وجود دارد و ما از عبارتی در نظر او، گفتمانگیرد. بهعمل و درک انسان شکل می

ها مقوالتی استعالیی و کنیم؛ اما این بدان معنا نیست که گفتمانرا فهم می ها جهانطریق آن
ای تاریخی و پیوسته در حال گذار است. همین ماتقدم است؛ بلکه ساختاری فکری و اندیشه

نکته تفاوت گفتمان در نظر الکالو با دیگران است. تصورات، عقاید و اَعمال زبانی ما در 
ساخته معنا دارد که دارای ساختارهای متفاوتی است و و پیشهای مخصوص درون گفتمان

مقولۀ  توانهای گفتمانی، نمی(. در پژوهش12: 2831کند )تاجیک، در طول زمان تیییر می
 . زمان نقش مهمی در درک افراد از گفتمان دارد.  نادیده گرفتزمان را 

 2بندی. مفصل2ـ3

که بین عناصر رابطه ایجاد کند و  8عملی هر (،105 :2001)در مباحث الکالو و موفه 
است و ساختار کلی حاصل از آن نیز گفتمان را « بندیمفصل»هویتشان را تیییر دهد، 
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بندی در زمینۀ مباحث الکالو و موفه با مفاهیمی مثل عنصر، دهد. مفهوم مفصلشکل می
ح در مباحث ترین اصطالبندی به مهمبُعد و گفتمان پیوند خورده است. اینکه مفصل

 الکالو و موفه بدل شده، ناشی از تفاوت نگاه وی با گرامشی در مقولۀ هژمونی است.

 1. هژمونی3ـ3

نوعی رابطۀ سیاسی است که در آن گروه خاصی « هژمونی»در نظر الکالو و موفه، 
نیست، بلکه به منافع گروه دیگری « طبیعی»دهد که برای او ای را انجام میوظیفه

ای ارتباطی و میدانی استداللی شکل د. در نزد آنان، هژمونی در شبکهکنخدمت می
(. این تلقی که در نزد آنان اساس مفهوم گفتمان نیز 163: 2838گیرد )رشیدیان، می

 هست، با مفهوم هژمونی در نظر گرامشی متفاوت است.  
های بینینیافتگی پیشگرامشی با طرح اصطالح هژمونی قصد داشت تحقق

تواند صرفاً با زور سیستی را جبران کند. وی برآن بود که طبقۀ حاکم نمیمارک
گری کند و فرمانروایی باید بر رضایت استوار باشد. این رضایتمندی در سطح سلطه

ها ایجاد روبنا و از طریق نهادهای خصوصی مانند مراکز دینی، مدارس و خانواده
ای است از سوی طبقۀ حاکم و با در نظر شود. این کار تحمیلی نیست؛ بلکه مصالحهمی

(. موضوع 131: 2831ویک، گرفتن منافع و نیازهای طبقات فرودست )ادگار و سج
مورد نقد الکالو و موفه همین تصور است؛ اینکه در نزد گرامشی، هژمونی فرایندی 

ست دها بهشود تا توافق و همکاری آناست که در آن، فشار آموزشی بر افراد اعمال می
یابد(. شود )تیییر شکل آید و ضرورت و جبر )مورد نظر طبقۀ حاکم( به آزادی تبدیل 

(. اما 163ـ163: 2838یابد )رشیدیان، این آزادی با ابزارهای طبقۀ حاکم تحقق می
ها از مراکز قدرت ثابت و بیرونی بندیگونه مفصلالکالو و موفه این تصور را که این

بندی فقط در درون گفتمان ها، مفصلاعتقاد آنکشند. بهش میچالکنند، بهتبعیت می
 گیرد، نه از بیرون.  شکل می

ها با ها و حرکتاگر در نزد الکالو و موفه عناصر اصلی جامعه مانند اشخاص، گروه
یابد، بندی با یک تئوری سیاسی قوام میشود و این مفصلبندی مییکدیگر مفصل

های موجود در متن را در متون انجام داد؛ به این معنا که نشانه توان همین کار را نیزمی
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ها را قوام داد. با این کار، بازتعریفی از بندی کرد و در طی یک گفتمان، آنباهم مفصل
گیرد. این معنای جدید از قبل موجود نبوده و با تحلیل خوانشگر ها صورت مینشانه

هاست که الکالو و موفه با مارکسیست پدید آمده و این همان فصل متمایز نظرات
 پنداشتند.بینی میها را قابل پیشمعنای پدیده

 1. عنصر1ـ3

بندی نشده است، شکل گفتمانی مفصلهر تفاوتی را که به( 105 :2001)الکالو و موفه 
طور بالقوه چندین هایی که معناهایشان هنوز تثبیت نشده و بهخوانند؛ نشانهمی« عنصر»

ها انتظار داشت. عنصر هرگاه در مطالعات متنی بررسی شود، همان توان از آنمی معنا را
بندی نشده ها در یک گفتمان مفصلدال شناور است؛ به عبارت دیگر، چنانچه هنوز دال

ها در مطالعات نماید که در بررسی نشانهشود. چنین میباشد، دال شناور محسوب می
اعی تفاوت وجود دارد. در مطالعات متون، اصوالً دال متنی و عناصر در مطالعات اجتم

ها را در یک عنوان یک کل منسجم، همۀ نشانهشناور یا عنصر وجود ندارد، زیرا متن به
ویژه متون روایی، با های متون، بهبندی کرده است؛ بنابراین در بررسیگفتمان مفصل

شماری در جامعه، عناصر بیروش الکالو و موفه عناصر چندان نقش مهمی ندارد. اما 
است؛ مثالً در کار نرفته های موجود بهممکن است وجود داشته باشد که در گفتمان

تواند عنصر یا دال شناوری باشد که در جامعۀ آزاد سیاسی، زندانی سیاسی می
 بندی نشده است. های آن جامعه مفصلگفتمان

 6. بُعد1ـ3

در  (،.Ibid) قول الکالو و موفهشده دارد و بهبیتهایی است که معنای تثنشانه« بُعد»
کار های شناور، زمانی که در یک گفتمان بهاست. به دال بندی خاصی قرار گرفتهمفصل

شود. در گرفته شود و در حول محور دال مرکزی معنایی خاص بیابد، بُعد گفته می
 از ابتدا با بُعد مواجهیم؛جای عنصر، مطالعات متون برمبنای نظریۀ گفتمان، معموالً به

رود. کار نمیبندی در گفتمانی خاص بهها در متن روایی، بدون مفصلزیرا اصوالً نشانه
های اجتماعی کنند، مربوط به بررسیآنچه الکالو و موفه درخصوص عناصر مطرح می

ترین تفاوت بین این دو های ماهوی دارد. از این منظر، مهماست که با متن تفاوت
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ناپذیر های موجود در آن اصلی گریزتنیدگی نشانهدرهمدیده این است که در متون، پ
صورت شناور وجود ها ممکن است بههای اجتماعی، بسیاری از دالاست؛ اما در پدیده

 بندی نشود، همچنان مطلق باقی بماند.که در یک گفتمان مفصلداشته باشد و مادامی 

 7گاه. گره6ـ3

گونگی و متوقف کردن تالش برای مسلط کردن زمینۀ خاصی از گفتمانهر گفتمان در 
گاه گیرد و نقاط گفتمانی ممتاز در این زمینۀ گفتمانی گرهها شکل میجریان تفاوت

گاه یا دال مرکزی شخص، نماد یا مفهومی بر این مبنا، گره (.Ibid: 112) شودنامیده می
شود. دال مرکزی مانند دی و متمرکز میبنها حول محور آن مفصلاست که سایر دال

یا  نشانه گاه(. گره50: 2836ریزد )خلجی، ستون خیمه است که اگر نباشد، خیمه فرومی
ها شناوری است که مادامی که در تفاوت با دیگر نشانه تعبیر پساساختارگرایان، دالبه

که این نشانه در روند  گاهبندی نشوند، فاقد معناست؛ آنمتمایز و در یک گفتمان مفصل
ها معنا بیابد، دیگر دال سیال نیست و در سبب تمایزش با دیگر نشانهتفسیر و به

 شود.  گفتمانی خاص بلورینه می

 8. میدان گفتمان7ـ3

ها را طرد های ممکنی است که گفتمان آنتمام حالت 3«سرریز معنایی»میدان گفتمان، 
در متون مورد بررسی، هر نشانه ممکن است  (.Laclau & Mouffe, 2001: 111)کند می

معانی متفاوتی داشته باشد. هریک از این معانی در قالب یک گفتمان به بُعد تبدیل 
ماند تا زمانی که شود و در همین حال، بقیۀ معانی ممکن آن در حالت انتظار باقی میمی

ای ستاره»ظ با مطلع در گفتمانی دیگر به بُعد تبدیل شود. مثالً در غزل معروف حاف
(، 213: 2813)حافظ، « بدرخشید و ماه مجلس شد/ دل رمیدة ما را انیس و مونس شد

ای است که در گفتمان نشانه« نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت»در بیت دوم، 
شجاع اشاره دارد و در غزل هم صریحاً به وی )ابوالفوارس( اشاره شده متن به شاه

)ص( نسبت  های جدید از این غزل، آن را به پیامبر اکرممطابق گفتماناست؛ اما اگر 
 شود.شجاع به میدان گفتمان فرستاده میدهیم، در این صورت، ارجاع این مصراع به شاه
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 11. هویت8ـ3

در نزد آنان و « سوژه»در نظر الکالو و موفه، این مقوله ارتباط تنگاتنگی با اصطالح 
دارد. آنان نگاه سنتی غرب به فرد را که در آن هویت افراد اندیشمندان پس از فوکو 
تمامی اجتماعی کنند و هویت را امری بهآید، رد میشمار میجوهری درونی و فردی به

زعم آنان، هویت سوژه از طریق شود. بههای گفتمانی پذیرفته میدانند که در فرایندمی
گیرد که ارزی قرار میهای همجیرهشود و در زنشکل گفتمانی کسب میبازنمایی به

ارز گفتمانی تقابل داشته باشد. هویت همواره در های همممکن است با دیگر زنجیره
(. این دیدگاه در 38: 2833شود )یورگنسن و فیلیپس، دهی میارتباط با دیگران سازمان

امدرنیسم نظریۀ گفتمان برآمده از نگاه فوکو به مباحث گفتمان و قدرت است که در پس
مثابۀ سوژه ریشه در نگاه گفتمانی به آن دارد؛ هم اهمیت فراوان یافت. مطالعۀ شخص به

کار گرفته اند و در چه گفتمانی بهها براساس کدام نهاد شکل گرفتهاینکه شخصیت
کنند که اراده یا سلیقه یا باورهایی ازآنِ خود دارند؛ ها بیهوده گمان میاند. شخصیتشده

: 2838اند )پاینده، های مسلط در جامعه ساخته شدهوسیلۀ گفتماناینکه به غافل از
تواند دارای هویتی باشد مثابۀ سوژه، می، بهروایی، شخصیت (. در بررسی گفتمان513

شود. هویتی که از این طریق که در یک خوانش یا تفسیر از طرف خواننده به او داده می
از بافتی است که گفتمان ایجاد کرده است  شود، متأثرداده می به شخصیت

تکه است، نه یکپارچه )حقیقت، (. شخصیت سوژه در اینجا تکه22گذاری)موقعیت
های او ای است که بر بسیاری از کنش( و بخشی از آن هم مربوط به گذشته248: 2831

یابد؛ گذشتۀ شخصیت در تأثیر گذاشته است. در اینجا، بحث گذشته اهمیت می
 های او نقش مهمی دارد. کنش

 . هویت و گذشته 1ـ8ـ3
دارد.  گیری هویت سوژهدر خوانش گفتمان روایی، گذشته نقش مهمی در شکل

شناخت گذشته در گرو شناخت چیستی زمان است. فالسفه و اندیشمندان، از یونان 
ین نظریات اند. اثرگذارترهای متفاوتی به زمان داشتهباستان تا دوران معاصر، هریک نگاه

شود. های برگسون دیده میویژه در اندیشهبعد و بهدربارة زمان، از زمان دکارت به
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شکل فضا کند: الف( زمانی که خود را بههنری برگسون زمان را به دو صورت درک می
شود و توهم واقعیت است؛ ها محاسبه میآورد یا زمان علمی که از حرکت عقربهدرمی

شود و واسطه درک میشود، بیکرانگی یا دیرند نمایان میل بیشکب( زمانی که به
مان اهمیت دارد تداوم ناب دارد و این زمان است که در شناخت ما از خویشتن انسانی

 (. 61: 2831)جعفرنادری، 
هوسرل با تکیه بر چنین بینشی از زمان، از منظر پدیدارشناسی، به التفاتی بودن زمان 

اه او، از آنجا که آگاهی ما از اشیا مشروط به چگونگی پدیداری اشاره کرد. در دیدگ
ها در ذهن ماست، نحوة التفات ذهن به چیزها موجب نحوة پدیداری آن در ما آن
شود. اساساً زمان چیزی بیرون از ما نیست، بلکه امری التفاتی است. هوسرل به دو می

ایزی بین گذشته و حال وجود ندارد کند: خاطرة اولیه که در آن، تمنوع خاطره اشاره می
وسیلۀ تصویر ـ آگاهی، گذشته را در حال حاضر کند )هوسرل این و تخیل قادر است به

داند(؛ نوع دوم خاطرة ثانویه است که در آن، رویدادی در خاطره را التفات به گذشته می
ال منتقل تواند از طریق یادآوری به زمان حگذشته رخ داده و در ذهن ضبط شده و می

 (.  202: 2831مهدی، شود. این یادآوری فاقد التفات است )شیخ
در این پژوهش، مواجهه با گذشته، نه از نظر تقویمی، بلکه از نظر تأثیری بررسی 

های ها بر جای گذشته است. اگرچه زمان تقویمی کاربریشود که در ذهن شخصیتمی
بحث از تجارب شخصیت و تأثیر آن در  متعددی در پیشبرد امور روزانه دارد، آنجا که

کران اهمیت دارد؛ زیرا در تناسب با این زمان است که زندگی افراد باشد، زمان بی
سو پیوندی ناگسستنی با حال دارد و از سوی دیگر درک گذشته به نحوة  گذشته از یک

شته بر دو رو ممکن است اتفاقی واحد در گذاینپدیدار شدن آن با افراد مرتبط است؛ از
 شخصیت متفاوت تأثیرات مختلفی بگذارد.
دهد، ویژگی خاص روایت است؛ زیرا درک آنچه بحث زمان را با روایت پیوند می

کند گیرد. ریکور انسان را حیوانی زمانمند تعریف میانسان از زمان در روایت شکل می
حال و آینده را در  که بیرون از تجربۀ زمان قرار ندارد و ساختار مفاهیمی مثل گذشته،

 (.215: 2831پور، کند )به نقل از قاسمیروایت درک می
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 12. تخاصم9ـ3

 20و تناقض منطقی 28الکالو و موفه برای طرح بحث تخاصم، ابتدا آن را از تقابل واقعی
« الف ـ ب»؛ مثالً در فرمولِ 25کنند. تقابل واقعی منطبق است با اصل میایرتمتمایز می

ف استقالل خود را مستقل از طرف دیگر دارد. تناقض منطقی مثل این هریک از دو طر
که در آن، رابطۀ هر طرف با طرف دیگر واقعیت هر دو را « الف ـ نه الف»فرمول است: 

گیرد که جدا از های واقعی شکل میکند. تناقض در سطح منطق و تقابل در ابژهتهی می
آنان معتقدند  (.Laclau & Mouffe, 2001: 122-123)ها وجود دارد تقابل با دیگر ابژه

تخاصم نه تقابل واقعی و نه تناقض است؛ زیرا در امور اجتماعی، با مفهوم دیگری 
یافته نیست؛ حاصل های کمالمواجهیم. تقابل واقعی نیست؛ زیرا روابط حاصل کلیت

شود که من امکان بروز یافتۀ آن است )دیگری مانع میعدم امکان تشکل کمال
یافته داشته باشم( و تناقض نیست؛ زیرا دیگری امری نیست که از منظر منطقی کمال

گویند ( می34: 2833یورگنسن و فیلیپس ) (.Ibid: 125)محال باشد؛ دیگری وجود دارد 
های دهد که هویتهای مختلفی دارد و تخاصم زمانی رخ میسوژه احتماالً هویت

 چالش بکشند و در اینجا یکی از این دو هویتگوناگون یکدیگر را طرد کنند یا به
درنهایت بر دیگری چیره خواهد شد. این برتری از طریق مداخالت هژمونیک صورت 

ای که با زور وضوح و آشکاری را بازسازی بندیگیرد که عبارت است از مفصلمی
 کند.می

امل گیری هویت دارد و عدر نزد الکالو و موفه، تخاصم نقش اساسی در شکل
های غیریت سازنده را برای توضیح ویژگیها مفهوم بیرونانسجام گفتمانی است. آن

برند. خصومت عملکردی دوگانه دارد: هم سازندة هویت و عامل انسجام کار میبه
همیشه  گفتمانی است و هم مانع عینیت و تثبیت گفتمان و هویت. بنابراین گفتمان

 (. 232: 2838زاده، شود )حسینیگاه تثبیت نمیخصلتی امکانی و موقتی دارد و هیچ

  16ارزی. زنجیرة هم11ـ3
ارزی، گویند. در زنجیرة هممی« ارزیزنجیرة هم»ها در گفتمان را هم پیوستن دالبه

بندی و به این ترتیب ها دستههایی در تقابل با سایر زنجیرهنشانه در قالب زنجیره
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و چه چیزی نیست )یورگنسن و فیلیپس،  شود: سوژه چه چیزی هستتعریف می
ها ارزی رابطۀ هویت بین ابژهگویند رابطۀ هممی (63 :2001)(. الکالو و موفه 38: 2833

های معیّن، فقط اش در میان پدیدههم نیست؛ زیرا قابلیت جانشینی 21گویینیست، همان
ارزی، هویت مدر این معنا، در ه  در درون یک زمینۀ ساختاری خاص اعتبار دارد.

شود. در اینجا، به این نکته توجه جا میهای حضورشان جابهها از خودشان به زمینهابژه
 ای که در آن قرار گرفتهخود، بلکه در زمینهخودیها نه بهارزی، ابژهشده که در هم

 هایی که در آنِ واحد معناهای متفاوت دارد،یابد؛ به بیان دیگر، نشانهاست، اهمیت می
رود که در گفتمان کاربرد دارد. اما نکتۀ مهم این است که کار میفقط در آن معناهایی به
 رود و ممکن است هر لحظه در گفتمانی دیگر بروز یابد.سایر معناها از بین نمی

 . بحث و بررسی1

 شود اژدها وارد می .1ـ1
برای رسیدگی  خالصۀ فیلم به این شرح است: بابک حفیظی، یکی از مأموران ساواک،
ظاهر خودکشی به پروندة مرگ مصطفی سمیعی )یکی از تبعیدشدگان سیاسی که به

رود. آقای چارکی، بازپرس آن منطقه، بابک را به کرده است(، به جزیرة قشم می
ای یال علیا، به داخل الشۀ چوبی یک کشتی قدیمی، در قبرستان و درهقبرستان شوریده

د که مصطفی سمیعی در آنجا سکونت داشته و خودکشی برخشک به نام درة جنی می
قتل رسیده است. شود که او بهکرده است؛ اما بابک بعد از دیدن مصطفی متوجه می

دهد جسد را در همان قبرستان دفن کنند. او شب را در گورستان بابک دستور می
کشف علت شود. بابک برای ی در قبرستان حادث میاگذراند. در آن شب، زلزلهمی

زلزله و رابطۀ آن با دفن جسد و باورهای مردم آنجا، کیوان حداد )صدابردار( و بهنام 
برد. بهنام یال علیا میهمراه خود به قبرستان شوریدهسنج( را بهشکوهی )معمار و زلزله

شود که زلزله فقط در محدودة قبرستان اتفاق افتاده و زمین بعد از تحقیق متوجه می
شوند که حلیمه ــ دختر الماس که ها متوجه میتکان نخورده است. آن ترطرفآن

پزشک و صیاد کوسه است و احتماالً قاتل مصطفی سمیعی هم اوست ــ در زیر چشم
دنیا آمدن بچه کِشتی پنهان شده و درد زایمان به سراغش آمده است. حلیمه بعد از به
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میرد. طفی را کُشته است و پس از آن میگوید که پدرش الماس، مص)والیه(، به بهنام می
ها چند آید. آنکند و شب دوباره زلزله میها جسد را در همان قبرستان دفن میآن

آورند تا با حفاری آنجا بفهمند زیر قبرستان چه خبر است. در زمان کارگر با خود می
شود آن آب آورد که بعداً مشخص مییخ برای کارگران میآید و آبحفاری، چارکی می

کند. چارکی هر سه نفر را به سازمان تحویل سمّی بوده است و همه را بیهوش می
شوند شود؛ اما موفق میکنند. در اثنای فرار، بابک کُشته میها فرار میدهد؛ اما آنمی

 والیه را نجات دهند. 
ها گاه اصلی شخصیتدر این فیلم، سه گفتمان اصلی وجود دارد که حول محور گره

هایی قرار دارد ها در رابطه با گذشته یا نشانهاست. هر سۀ این گفتمان بندی شدهمفصل
ها بندی هریک از این گفتمانکه مجاز یا استعاره از گذشته است. در ادامه، نحوة مفصل

 از منظر نظریۀ گفتمان تحلیل شده است. 

 «مثابۀ بتگذشته به». گفتمان 1ـ1ـ1
ها اهمیت دارد که در این گفتمان همان برای یکی از شخصیت گذشته ،گفتمان نیا در

 تمدافع گذشته و سنارزی، در زنجیرة هم تیشخص نای .است گاهدال مرکزی یا گره
هویتی که در  است؛ نوعی گذشته و سنت هویت او را شکل دادهقلمداد شده و به

 .دارد تسن رییدر شناخت و تی یاست که سع یمدرن هایهویت و تجدد تخاصم با
 در لیدل نیهم به ؛دارد باور را آن و کندینم وچراچون تسن مقابل در یتیشخص نیچن

این گفتمان  .کندیم یستادگیا لطمه بزنند، باورش خواهند بهمی که یکسان مقابل
 اناًیگذشته جنبۀ تقدس دارد و اح و در آن، هست هم گذشته میتکر و میتعظ نوعیبه

 .باشد آگاه آن از فرد کهینا بدون ،تابوهاست و هامرتبط با توتم
گاه این گفتمان است. در در متن مورد بحث، آقای چارکی دال مرکزی یا گره

ارزی، اعتقاد او به بدیمن بودنِ تدفین پس از غروب آفتاب، بدون اینکه به زنجیرة هم
های ارزی با دیگر نشانههمای است که در زنجیرة (، نشانه1 23دلیل آن اشاره کند )دق.

امری مقدس است و هویت او را  گذشته و سنت قرار دارد. در نظر او، گذشته و سنت
یا تابوها متعرض شوند؛  خواهند به آن توتمدهد که میدر تخاصم با کسانی نشان می
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(. شاید 62شود )دق. ها، مانع تجاوزشان به این هویت میبنابراین او با مسموم کردن آن
جویی با ها، ستیزهبه این دلیل که در این گفتمان، هرگونه شناختی برای درک سنت

هاست. این باورها به اثبات و شناخت نیازی ندارد و همیشه نوعی ترس از هویت آن
نوعی همان مداخلۀ شناخت آنان مشهود است. مسموم کردن کارگران از سوی او به

 هژمونیک در نظر الکالو است.
منزلۀ چیزی ارزشمند ی رویکرد مذکور این است که در آن، گذشته بهویژگی کل

اش را شود فرد ارتباط خود با گذشتهشود. اگرچه این وضعیت باعث میپرستیده می
 شود. حفظ کند، این ارتباط با گذشته باعث ایجاد شکاف بین گذشته و حال می

 «مثابۀ رازگذشته به». گفتمان 2ـ1ـ1
هایی مانند سبک زندگی و رسوم بومیان، ذشته )در این متن با نشانهدر این گفتمان، گ

مدرن گنگ و مبهم است؛  جیرافیای منطقه و قبرستان بازنمایی شده است( برای انسان
ها و باورهای گذشته را باور ندارد و در پی این است که برای مدرن سنت زیرا انسان

ین است که معموالً تالش برای آگاهی از این هر اتفاقی دلیل منطقی بیاورد. نکتۀ مهم ا
 راز هم نتیجۀ مفیدی ندارد. 

ای هستند که گاه یا دال مرکزی، کیوان، بابک و بهنام گرهشوداژدها وارد میدر فیلم 
های مدرنی هستند ها شخصیتاست. آنبندی شده ها حول محور آن مفصلدیگر دال

است( برایشان در دنیای جدید، مبهم و گنگ که گذشته )در اینجا سبک زندگی بومیان 
های گفتمانی خاصی تبدیل ها را به سوژهنماید. شیل و تفکر خاص این سه نفر آنمی

نگرند و به رسوم و عقاید چیز با دید علم تجربی یا استداللی میکرده است که به همه
ان را کشف کنند؛ کنند رمز و راز قبرستگذشته باور ندارند. بابک و دوستانش تالش می

های عالوه بر قبرستان، نشانه شود.شوند و به ابهاماتشان افزوده میاما گویا موفق نمی
های روی کشتی، دیگری مثل کشتی قدیمی رهاشده در خشکی، کتاب ملکوت، نوشته

هایی شناور است که تر، اژدها همه دالشده در قبر حلیمه و از همه مهمصندوقچۀ پنهان
ارزیِ گفتمانِ رمزآمیزیِ گذشته ها و در زنجیرة همدر حول محور دال مرکزی شخصیت

 شود. بندی میمفصل
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ها و باورهای دیگران برایش مهم نیست. با بابک به خرافات اعتقادی ندارد و روایت
دهد، بابک بازهم از بد بودن تدفین بعد از غروب هشدار میاینکه چارکی دربارة 

(. این عمل بابک وقتی در کنار دیگر 3خواهد جسد را دفن کند )دق. چارکی می
دهندة هویت متفاوت او از گفتمان متخاصم گیرد، نشانهای او قرار میها و حرفکنش
پزشک انۀ الماس، چشمای دیگر، وقتی بابک به خانگاری گذشته( است. در نمونه)بت

ش هم خونه نبود یه دالون دراز ]...[ خودش خونه نبود ]...[ خونه»گوید: رود میده، می
)دق. « گفت اینجا جای من نبودداد یه چیزی شبیه ]...[ چارکی راس میبوی عجیبی می

ن کند که انسان جدید جایی در دنیای سنتی ندارد. همچنی(. بنابراین بابک اذعان می04
(. حتی 82)دق. « پزشکیارو شبیه هرچیزی بود، جز چشم»گوید: دربارة الماس می

 پزشک دنیای قدیم متفاوت است.پزشک هم در نظر او با چشمچشم
قتل رساندن چارکی )دال مرکزی گفتمان متخاصم همکاری این سه شخصیت در به

از تخاصم  دهندة مداخلۀ هژمونیک است. بخشینوعی نشان( به30است( )دق. 
سبب درک متفاوت آنان از زمان است. گرفته بین چارکی و سه شخصیت مذکور بهشکل

ها و...( در نظر چارکی امری مقدس ارزی، قبرستان، دهکده، آیینگذشته )در زنجیرة هم
دهد( زند )به سازمان گزارش میوآتش میو واقعی است و به همین دلیل خود را به آب

دهد؛ اما در نظر ی بماند و در آخر جانش را در این راه از دست مینخورده باقتا دست
ای عنوان نشانهعلیا، بهیال زمان و مکان شوریدهگونه نیست. بابک و دوستانش، این

و توصیف منطقه  روایت وقایعنمادین از زمان گذشته و سنت، کارکردی گسترده دارد. 
 و عجیب است ساخته شده 23مایشینمای نصورت پسبه سه شخصیتاین از خاطرات 

م. اکسپرسیونیستی بودن اکسپرسیونیستی مواجهی روایتیکه گویی با  نحویهبنماید؛ می
دهند، نیز وجود ها ارائه میفقط در بیان خاطرات نیست؛ در تصاویر و وقایعی که آن

دن های عجیب بومیان، ظاهر شدارد. کشتی قدیمی و بزرگی که در خشکی افتاده، آیین
شتر، بلعیده شدن توسط زمین، زلزلۀ عجیب در قبرستان و... همگی وقایع و اموری 

شویم. غریب بودن این ها مواجه میاست که از دریچۀ ذهن این سه شخصیت با آن
های داستان و هم برای بینندگان ناشی از تباینی است تصاویر، هم برای خود شخصیت

 )مدرنیته( ایجاد شده است. که بین این گذشته )سنت( و زمان حال 
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دهد گسست عمیقی بین گذشته و حال ایجاد شده است که این گفتمان نشان می
 نماید. درواقع هرچه شخص به گذشتهدرنتیجۀ آن، گذشته برای انسان مدرن رازآلود می

شود. اگرچه انسان مدرن در پی شناخت و التفات باشد، رازآمیزی آن بیشتر میبی
را کشف کند و تالشش در این راه  تواند آنین گذشتۀ مرموز است، نمیبرمالسازی ا

 های سنگینی برای او در پی دارد.هزینه

 «پنداری(مفعول شناسایی )ابژه مثابۀگذشته به». گفتمان 3ـ1ـ1
داوری دربارة آن، تالش گونه پیشدر این گفتمان، برای شناخت گذشته، بدون هیچ

شود؛ شیئی از مفعولی که معرفت و شناخت بر آن واقع می شود. ابژه عبارت استمی
که دارای کاربرد آشکار و قانونمند است و بر کاربرد خود داللت دارد. البته این کاربرد 

این  (.Object : ذیل2831در رمزگان اجتماعی فرهنگی به آن پیوسته است )دادور، 
های متناظر با رزی، نشانهاگفتمان نگاهی نقادانه به گذشته دارد در زنجیرة هم

کند. در متن مورد مطالعۀ این پژوهش، ابژه روایتی است بندی میفکری را مفصلروشن
پردازی است. روایت یکی از مباحث کلیدی در داستان که باید مورد بررسی قرار گیرد.

 در ابتدا ساختارگرایانی چون والدیمیر پراپ، روالن بارت و تزوتان تودورف روایت را
مطرح کردند و سپس این اصطالح وارد حوزة ادبیات داستانی و نقد ادبی شد )گرین و 

نقل حادثۀ »(. در حوزة ادبیات داستانی، روایت عبارت است از: 224: 2838لبیهان، 
« ای از حوادث از دهان یک راوی یا طرف مخاطبواقعی یا خیالی یا سلسلۀ پیوسته

(Cuddon, 1984: 275.) دهد که در زمان و ای از رخدادها را نشان میهروایت زنجیر
گفتارهای فرهنگی حضور فقط در ادبیات، بلکه در سایر پارهاست و نه مکان ساخته شده

 (.3: 2836دارد )لوته، 
ای شود؛ ارزیابیهای دیگر عرضه و داوری میمثابۀ ابژه، گفتماندر گفتمان گذشته به

راوی )مانی حقیقی(  شوداژدها وارد می م گیری یا غرض خاص. در فیلبدون جهت
ای از گذشته را برای مخاطب روایت هایی که حادثهدال مرکزی است و سایر شخصیت

آیند. بُعدهایی مانند استفاده از های اصلی این گفتمان به شمار میکنند، دالمی
 های واقعی )مانند صادق زیباکالم و سعید حجاریان(، مستندگونه بودنشخصیت
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ارزی با ( در زنجیرة هم11روایت، بحث علمی دربارة موضوعاتی مثل هزوارش )دق. 
های مرکزی در تخاصم با شود. هویت دالبندی میطرفانه مفصلشناخت بی

ناشدنی است. هرکدام یابد که بسیار مبهم و درکگیرد و معنا میهایی شکل میگفتمان
هایی از داستان را تعریف ای اصلی، قسمتهمثابۀ دالهای این گفتمان، بهاز شخصیت

تواند مانی حقیقی باشد ها که هم میکنند که از آن آگاهی دارند. مخاطب این داستانمی
های پراکنده، گذشته را چون چیدن روایتو هم بینندة فیلم، شاید بتواند از کنار هم 

 مفعولی برای شناسایی تلقی و سعی کند آن را بفهمد. 
های متن دارد؛ زیرا ماید که این گفتمان قدرت هژمونیک بر دیگر گفتماننچنین می

ها قرار دارد و در تخاصم بین آن دو گفتمان، گفتمان دیگری را در جایگاه باالتری از آن
طرفی، بار دیگر های قبل برمبنای بیکند که براساس آن، عناصر گفتمانعرضه می

طرفی شود که در آن، بیفتمان جدیدی خلق میشود و گبندی و به بُعد مبدل میمفصل
 داوری اهمیت دارد.و عدم پیش

 در دنیای تو ساعت چند است؟. 2ـ1
خالصۀ فیلم به این شرح است: گُلی بعد از بیست سال زندگی در خارج، به ایران و 

اش، به کالس قدیمیرسد، فرهاد، همگردد. وقتی به شهر میشهر زادگاهش بازمی
آورد. گلی یاد نمیکند؛ اما گلی او را بهآید و خودش را به گلی معرفی مییاستقبالش م

های بهانهرود. فرهاد بهسازان میای قدیمی به نام ساغریاش در محلهبه خانۀ پدری
اش را رود. گلی که ظاهراً قسمتی از گذشتهزند و به دیدنش میمختلف به او زنگ می

کند و شناسند، تعجب میجز او، فرهاد را میه، بهفراموش کرده است، از اینکه هم
اش باخبر شود و از اینکه فرهاد از همۀ جزئیات زندگیرفته از دست او کالفه میرفته

شود. گلی پشیمان شود. این عصبانیت باعث کتک خوردن فرهاد میاست، عصبانی می
مدان بزرگی که پر از کند فرهاد را کشف کند. در پایان، فرهاد با چیشود و سعی ممی

آید. گلی از اینکه فرهاد پس از وسایل کودکی خودش و گلی است، به خانۀ گلی می
پرسد کند و دلیلش را از فرهاد میهمه وقت وسایلش را نگه داشته است، تعجب میاین

 باختۀ او بوده است.  فهمد که فرهاد از کودکی دلو می
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ها با نارد که از رهگذر تقابل این گفتمادر این فیلم، سه گفتمان اصلی وجود د
ها از منظر نظریۀ گفتمان بررسی و رود. در ادامه، این گفتمانیکدیگر روایت پیش می

 است. تحلیل شده 

 . گفتمان حذف گذشته1ـ2ـ1
کند. شخصیت محوری بندی میهای مربوط به حذف گذشته را مفصلاین گفتمان نشانه

اش فاصله بگیرد یا آن را از ذهنش ر پی این است که از گذشتهگاه این گفتمان دیا گره
ارزی با هایی که داللت بر حذف گذشته دارد، در زنجیرة همحذف کند؛ بنابراین دال

شود، بلکه آن شود. در این گفتمان، معموالً کل گذشته حذف نمییکدیگر متناظر می
یند است و یادآوری آن شود که ناخوشاقسمتی از خاطرات زندگی شخصیت حذف می

پیوندی  شود. ویژگی گفتمان مذکور این است که از آنجا که گذشتهموجب ناراحتی می
شود و شخصیت همواره سادگی کنار گذاشته نمیبه شخصیت دارد، ناگسستنی با زندگی

 درگیر حال و گذشتۀ خود است.
هویتی که با گلی دو هویت دارد: الف(  در دنیای تو ساعت چند است؟در فیلم 

غرب و دنیای مدرن و با ابعادی مانند مهاجرت به فرانسه و مسیو لوگران و فراموشی 
و ملموس است و زمان  14فرهاد گره خورده است. در این هویت، گذشته زمان تقویمی

آید، ابهام ای که هرازگاهی به ذهن گلی میحال در آن اهمیت دارد؛ اما اتفاقات گذشته
خورد )گلی مدرن( و هویتش، این هویت، او با مسیو لوگران پیوند میخاصی ندارد. در 

کند؛ ب( هم در برابر هویت دیگر خودش و هم در برابر هویت فرهاد ایجاد تخاصم می
هایی مانند برخی هویتی که با سنت و ابعادی مربوط به گذشته گره خورده و در نشانه

یمی و آشنایان قدیمی مثل آقای ها، خانۀ قدخاطرات، خودرو پدر و مادرش، عکس
مهربان بروز یافته است. در این هویت، گلی به گذشته نگاه امپرسیونیستی دارد و آن را 

های شود؛ مثل پوشیدن لباسها متأثر مییاد آوردن آنبیند و با بهاز دریچۀ ذهن خود می
(. با (. فرهاد با این گلی تخاصمی ندارد )گلی نوستالژیک13و  18پدرش )دق. 

شود؛ شاید به بازگشت گلی به رشت، بین این دو هویت ستیز و کشمکش برقرار می
کند )گذشته و این دلیل که در نظر گلی، هریک از این دو هویت دیگری را نقض می
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اش در ساحل در صحبت های نمادین، هم در آشفتگیشکل نشانهحال(. این تخاصم به
کند. ( بروز می00وای او در پارک با فرهاد )دق. ( و هم در دع01ـ06اش )دق. با خاله

چرا اومدم؟ »پرسد: و او با تعجب می« اصالً چرا اومدی؟»پرسد: اش از او میاینکه خاله
(، نشانۀ دیگری است از تعارضی که 03)دق. « چرا اومدم؟ یه دلیل که نداره چیزی]...[

با بازگشت او، هویت  بین این دو هویت در ذهن گلی درگرفته است. به هر حال،
شکل هژمونی آشکار شده و بر هویت مربوط به زمان حال او مربوط به گذشتۀ گلی به

ویژه با و زندگی مدرنش اثر گذاشته است و فرهاد در این اثرگذاری نقش دارد و به
 (. 18کند )دق. آوردن چمدان وسایل قدیمی، به آن کمک می
آورد؛ گویا قسمتی از خاطر نمیاصالً بهدر این فیلم، گلی بخشی از گذشته را 

 اش را، مخصوصاً خاطرات مربوط به فرهاد را، خواسته یا ناخواسته حذف کردهزندگی
( ناآشنا و 20( و مرد ترازودار )دق. 43و خود را با برخی افراد، ازجمله فرهاد )دق. 

از زنگ زدن ها را فراموش کرده است. تعجب گلی کند و ظاهراً آنبیگانه احساس می
شناسد و همۀ خاطرات مربوط به او را فرهاد بیانگر این است که گلی، فرهاد را نمی

کالس قدیمی گلی فراموش کرده؛ در حالی که برای عروس، فرهاد شخصیت آشنا و هم
 12نماید و در آن، علیت آشکارا مخدوش شده است.است. این وضعیت منطقی نمی
شود، او گلی را برای وزن کردنش مرد ترازودار رد میهمچنین زمانی که گلی از کنار 

(. گویا گلی دچار تروما شده است 20شناسد )دق. زند؛ اما گلی انگار او را نمیصدا می
یاد هایی از گذشته را بهآورد. با  این حال، گلی بخشخاطر نمیکه بخشی از زمان را به
فروشی، حرف رحیم، صاحب آش رود و بافروشی طوطی میدارد؛ مثالً وقتی به آش

یاد شناسد و گلی از اینکه با وجود گذشت بیست سال، او را بهزند، او گلی را میمی
طور ضمنی تباین درک و (. در اینجا متن به20شود )دق. زده میآورد، شگفتمی

دهد؛ پیرمرد )رحیم( ــ که پیر بودنش یادآوری گذشته را در دو شخصیت نشان می
ارزی نشانۀ عنوان بُعد در زنجیرة همور گذشته است و در این گفتمان بهخود یادآ

یاد دارد؛ اما گلی مدرن با گذشته قطع رابطه کرده خوبی گذشته را بهگذشته است ــ به
 است.
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اش از اینکه فرهاد به خاطر او کتک خورده اش دربارة ناراحتیزمانی که گلی با خاله
گفت: برام عین مامانت دوسش داشت. می»گوید: میاش کند، خالهاست، صحبت می
خواهند او را عذاب دهند؛ کند دیگران می(. گلی تصور می03)دق. « پسریه که نداشتم

اما طبق نظریۀ گفتمان، در اینجا، بین دو هویت مربوط به سنت و مدرنیته تخاصم پدید 
ظام فرهنگی سنتی آمده است. هویتی که با فرهنگ مدرن غربی خو گرفته، از درک ن

های خاص خودش، عاجز است؛ ازجمله اینکه در چنین فرهنگی، همه ایران، با ویژگی
ها عاجز است و درنهایت با ورود شناسند. او از طرد هریک از گفتمانیکدیگر را می

کند و هویت فرهاد در آخر فیلم به خانۀ گلی، گفتمان مربوط به گذشته هژمونی پیدا می
وگوی تلفنی با مسیو شود. نشانۀ این طرد ناتمام گذاشتن گفتطرد می مربوط به غرب

 (. 10لوگران و به استقبال فرهاد رفتن است )دق. 
ویژگی کلی این رویکرد این است که هرچند باعث حذف برخی خاطرات تلخ 

کند و باعث شکاف فرهنگی بین گذشته و شود، بین گذشته و حال فاصله ایجاد میمی
 د.شوحال می

 مثابۀ امر نوستالژیک. گفتمان گذشته به2ـ2ـ1
حسرت یا نوستالژی یک احساس عمومی و طبیعی در انسان است. از لحاظ روانی، این 

شود که فرد از گذشتۀ خود فاصله بگیرد. هرگاه فرد در ذهن حس زمانی برانگیخته می
اندوه همراه با رجوع کند و با مرور خاطرات آن، دچار حالت غم و اش خود به گذشته

شادی شود، دچار نوستالژی شده است که در فارسی آن را غالباً غم غربت و حسرت 
 (.  283: 2816اند )انوشه، گذشته تعبیر کرده
 .شخصیت متناظر با این رویکرد است در دنیای تو ساعت چند است؟گلی در فیلم 

اش با حسرت یاد دکیای که با پدر و مادرش سپری شده و از خاطرات کواو از گذشته
گوید کند و عروس میکند. در جایی که گلی از عروس دربارة چراغ اتاق سؤال میمی

پدرم از »گوید: افتد و با حسرت مییاد گفتۀ پدرش میچراغ خاموش است، گلی به
گفت: گفت: برو بچه اون چراغ رو راحت کن؛ نمیاومد ]...[ میکلمۀ خاموش بدش می

 (.3 )دق.« خاموش کن
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فروشی طوطی برای خاطره که پدرش در کودکی او را به آش همچنین گلی از این
فروشی طوطی (. وقتی گلی در آش20کند )دق. برده، با حسرت یاد میخوردن آش می

شود و گلی از اینکه در گذشته از این آهنگ خوشش است، آهنگ سنتی نواحته می
 (.21)دق. « داشتم من این رو چقدر دوست»کند: آمد، با حسرت یاد میمی

های زیادی در متن وجود دست در شخصیت او فراوان است و نشانهمواردی از این
های مرور عکس است؛ مانندبندی شده ارزی این گفتمان مفصلهمدارد که در زنجیرة 

(. ویژگی کلی این 18یاد گذشته )دق. ( و پوشیدن لباس پدرش به23قدیمی )دق. 
است؛ اما در مواردی نیز باعث ارتباط صحیح  تباطش با حفاظت از گذشتهرویکرد ار

 شود.نداشتن فرد با زمان حال و نگاه انتقادی به آن می

  باورمندمثابۀ امر . گفتمان گذشته به3ـ2ـ1
 ؛است قائل احترام و ارزش آن یبرا و اهمیت دارد فرد یبرا گذشته ،گفتمان نیا در

. است وابسته بدان او تیهو از یبخش ای کلهایی که قسمت کهبل ،گذشته کل نه البته
 ی راتوجه کندیم یسع گاه اصلی این گفتمان که معموالً شخصیتی داستانی است،گره
 با گفتمان نیا تفاوت. کند جلب ودخ به حال زمان در از او سلب شده، گذشته در که

 آن فرد که است یامر گذشته ،یباورمند در که است نیا در مثابۀ بتگفتمان گذشته به
 ،یانگاربت در اما ؛منانؤم مانیا مانند ،دارد مانیا ه آنب آگاهانه و کرده درک کامالً را

 با گذشته یقدس امر نیب وندیپ نجایا در درواقع. شودیم دهیپرست شناخت بدون گذشته
 در؛ ستین درک قابل گرید که آمده دیپد یشکاف هاآن نیب و است گسسته حال زمان
تفاوت آن با  .است داده وندیپ همبه را حال و گذشته یارشته ،یباورمند در که یحال

نوستالژی هم در همین نکته نهفته است؛ نوستالژی صرفاً یک حس به گذشته است؛ اما 
 باورمندی زندگی با آن است.

 فرهاد قصد دارد دو هویت متعارض گلی را با یکدیگر پیوند دهد؛ او قصد ندارد
اش، او های ذهنیداوریعلت پیشیکی از این دو هویت را حذف کند. اما گلی شاید به

هایی چون زند. گفتمان فرهاد که نگاهی باورمندانه به گذشته دارد، با نشانهرا پس می
ارز است. هدف فرهاد این است که نگاه گلی سازی و یادآوری خاطرات گذشته همقاب
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توانند در کنار به او یادآور شود که این دو هویت میرا به گذشته معطوف کند و 
رو بین گلی و همینیکدیگر قرار بگیرند؛ اما در نظر گلی، این کار ناممکن است و از

(؛ درنهایت فرهاد در پایان 01آید )درگیری در پارک، دق. فرهاد تخاصم پدید می
ه برای گلی، گفتمان کند با یادآوری خاطرات گذشتروایت و در خانۀ قدیمی سعی می

 بندی کند که مورد پذیرش او قرار بگیرد. جدیدی را مفصل
 سایر نگاه در برخورد فرهاد با نوع این .امپرسیونیستی است به گذشته نگاه فرهاد

خواب دیدن  (،1ای که از گلی کشیده است )دق. نقاشی مثل شود؛می ها نیز مشاهدهپدیده
نمایی نقلی ـ شیوة پسخیاالتش وجود دارد و بهکه در  یا فضایی( 52مسیو لوگران )دق. 

 طور کلی زمان روایت فیلم هم امپرسیونیستی است.هب(. 13شود )دق. تعریف می 11روایی
در  ،و نگاه امپرسیونیستی فرهاد به آن که رئالیستی است به گذشته مدرن گلیِ تالقی نگاه

. در اینجا، هویت فرهاد شودخصیت میش پایان فیلم منجر به کاهش تنش و آرامش هر دو
 گیرد که به مدرنیته مربوط است.  با بخشی از هویت گلی در تخاصم قرار می

 وقتی. 2 :صحنه قابل توجه است ویژه در دوهنگاه به گذشته ب گونه تفاوت این دو
نمادینی  ۀاین وضعیت نشان (.11ـ12)دق.  ایستاده است وارونهگلی  ۀفرهاد جلوی خان

که همین عمل  در حالی )در تقابل با گلی(؛ از سوی اوست به گذشتهنگاه  وارونگیاز 
 ۀنشان، نوعی با عکس سروکار داردههمچنین شیل فرهاد که ب. برای گلی عجیب است
 ؛هاستنگاه او به پدیده )مجازاً معکوس بودن( بودن دیگرگونهنمادین دیگری از این 

نگاه ، کندبرای گلی تعریف میرا د از پاریس تصورات خو که فرهادای در صحنه .1
متفاوت  به همان ابژه کامالً مدرن آشکارا با نگاه گلیِ ،پاریس ةامپرسیونیستی او به ابژ

اینکه فرهاد چیزهایی (. 34)دق.  کندکه گلی از توصیفات او تعجب می تا جایی ،است
ست ا دیگریۀ نشان ،وردآنمی خاطرهها را بآن کند که گلی اصالًگذشته را تعریف می از

واقعی در نگاه گلی متفاوت  ۀگذشت با، اینکه روایت اتفاقات گذشته از دید فرهاداز 
 ت. اس

گاه اصلی ؟ شخصیت محوری و گرهدر دنیای تو ساعت چند استفرهاد در فیلم 
اش ــ را به خود جلب کند توجه گلی ــ عشق گذشتهاین گفتمان است. او سعی می

یاد بیارود؛ اما نکتۀ عجیب این است یز با یادآوری خاطرات گذشته، گلی او را بهکند و ن
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(. فرهاد از جزئیات زندگی گلی خبر 3و  8که گلی، فرهاد را فراموش کرده است )دق. 
ای بااهمیت داند؛ چون گلی برای فرهاد گذشتهدارد؛ حتی سلیقه و عالقۀ او را هم می

رود، فرهاد فروشی طوطی میرای خوردن آش، به آشاست. برای نمونه وقتی گلی ب
(؛ زیرا 21کند )دق. فروشی فراهم میمقدمات نواختن آهنگی سنتی را جلوی آش

داند گلی به این آهنگ سنتی عالقه  دارد یا زمانی که گلی از فرهاد دربارة ماهی می
 (.23د )دق.  خواهداند گلی برای چه ماهی دودی میپرسد، فرهاد میروغنی دودی می

ای که برایش اهمیت دارد، باقی مانده و با گذشته و هرآنچه که فرهاد در گذشته
شما نبودین، من زیاد »گوید: مربوط به آن بوده، زندگی کرده است. فرهاد به گلی می

(. او 10)دق. « ومدم اینجا پیش حواخانم عزیز عزیزم ]...[ من غریبه نیستم گلیامی
متی از گذشته برایش مم است؛ به همین دلیل آن را با تمام شخصیتی است که قس

جزئیاتش در ذهنش نگه داشته است. این گذشته یاد و خاطرة گلی است. فرهاد به 
دل شود و با او دردیاد گلی، همدم مادر او میزندگی گلی توجه خاصی دارد؛ حتی به

خاطر دارد؛ به همین بهاش، گلی را (. فرهاد در تمام لحظات گذشته22کند )دق. می
راستش »گوید: خواهد دربارة خودش حرف بزند، فرهاد میدلیل وقتی گلی از فرهاد می

(. این جملۀ 35)دق. « آد، همیشه شما هم توش بودینمن هرچی از خودم یادم می
اش که گلی هم در آن حضور دارد، فرهاد بیانگر دو چیز است: آن قسمت از گذشته

 د و نیز هویت فرهاد به گذشته و هویت گلی وابسته است.برایش اهمیت دار
و با یکدیگر  ارزی قرار گرفتههم ابعادی که در این گفتمان با یکدیگر در زنجیرة

هایی بروز یافته است؛ ازجمله مرتب کردن نوارهای شکل نشانه، بهبندی شدهمفصل
مرتب بودن خاطرات گلی  ای نمادین ازهای کودکی گلی که نشانهقدیمی آپارات فیلم

اهمیتی ندارد )درهم بودن (. این خاطرات برای دیگران 81در ذهن فرهاد است )دق. 
 کند.ها را مرتب مینوارها(؛ اما از آنجا که برای فرهاد مهم است، آن

دهندة زنده بودن و اهمیت داشتن خاطرات کودکی گلی نیز نشان نگه داشتن وسایل
ها اسباب خوشی من بوده گلی جان ]...[ دیگه این»است:  گذشتۀ گلی برای فرهاد

 (.33)دق. « نبودهم که اغصه
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ساز قاب ای دیگر از همین رویکرد است. قابسازی است، نیز نشانهشیل او که قاب
نوعی ها زنده شود. این کار بهسازد تا خاطرات گذشته در زمان حال، از طریق عکسمی

آید؛ مثل کسی که عکس پدر یا پدربزرگش را قاب ار میشمبزرگداشت گذشته هم به
ها، گذشته را به زمان حال کرده و به دیوار آویخته است. فرهاد با قاب گرفتن عکس

شدن در  کند. این معکوس کردن با حرکت معلقآورد و درواقع زمان را معکوس میمی
 18ارز است.مقابل خانۀ گلی نیز هم

سازان از دیگر عالئم مهم بودن گذشته نزد صیل ساغریزندگی در محلۀ قدیمی و ا
این محله با وجود گذشت زمان، تیییر خاصی نکرده است؛ مثالً  فرهاد است.

فروشی طوطی در همان جای سابق است؛ خانۀ مادر گلی به همان شکلی است که آش
ود هستند و به قبالً بوده و بیشتر افراد این محله )مثل آقای مهربان( وابسته به گذشتۀ خ

 دهند.  آن اهمیت می
مثابۀ یک باور در ویژگی کلی این گفتمان باارزش تلقی شدن گذشته است که به

وجود پرستی بهنوعی حس گذشته ودشزمان حال وجود دارد؛ این گفتمان باعث می
  ای بین گذشته و حال ایجاد شود.بیاید و فاصله

  . نتیجه1

گیری شخصیت افراد دارد. ز زمان، نقشی اساسی در شکلعنوان بخش مهمی اگذشته به
های ای از کنشهویت افراد و جامعه مربوط به گذشته است و بخش عمده

های گذشته و نحوة مواجهۀ آنان با گذشته سازیهای داستانی به گفتمانشخصیت
 مربوط است.   

یافت  در پژوهش حاضر، پس از تحلیل متون مورد مطالعه، شش گفتمان تشخص
های موجود در جامعۀ ایرانی را در مواجهه با گذشته توان دیدگاهها میکه با تحلیل آن

 شود.  به چهار دستۀ کلی تقسیم کرد که در ادامه توضیح داده می
شود که مفاهیم زمان ای دیده میانگارانه و باورمند معموالً در طبقههای بتگفتمان

های چنین روایاتی فهوم خاصی ندارد. شخصیتها محال، مدرن و معاصر برای آن
هایشان را در اند و هویت و آرمانهای گفتمانی، با تفکرات سنتی خو گرفتهمثابۀ سوژهبه
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کنند. برای این افراد، گذشته خطی ممتد است که از گذشتۀ نامعلوم وجو میآنجا جست
انی نکرده است و تا حال کشیده شده و دو سمت این خط، جز  در ظاهر، تفاوت چند

انگارانه، کلِ گذشته زمان حال جزئی الینفک از همان خط بسیط است. در گفتمان بت
شود؛ این یا جزئی از آن، بدون اینکه فهم درستی از آن وجود داشته باشد، تقدیس می

ها و تابوها در جوامع ابتدایی نیز مشاهده های دور در قالب توتمنوع نگرش از گذشته
های چنین گفتمانی حاضرند برای حفظ آن دست به هر کاری ت؛ سوژهشده اسمی

انگارانه های تکفیری در زمان حاضر، نمایندة آشکاری از رویکردهای بتبزنند؛ گروه
 هستند.

های در گفتمان حذف، تنش بین گذشته و حال شکل آشکاری دارد. برای سوژه
کنند به هر طریقی آن را حذف یقدر آزارنده است که سعی مچنین گفتمانی، گذشته آن
صورت کلی نیست و معموالً بخشی از آن نادیده انگاشته کنند؛ البته این حذف به

 شود. ویژگی این گفتمان بروز آشکار تخاصم بین دو هویت گذشته و حال است.می
رغم آشنایی با دنیای ای است که بههای رازمندی و حسرت ویژگی طبقهگفتمان

ها حفظ شده است و در انتخاب بین این دو های دوران گذشته برای آنمدرن، جذابیت
گفتمان، معموالً گذشته غلبۀ بیشتری دارد. مهم نیست که این افراد در چه سطحی با 

ها اولویت دارد و دنیای مدرن آشنایی دارند؛ مهم این است که گذشته همیشه برای آن
این گفتمان، بین گذشته و حالِ سوژه  کنند. دروجو میهای خود را در آن جستریشه

کنند و به شود. افراد بعد از آشنایی با حال، یا درنهایت از آن فرار میارتباطی برقرار نمی
برند یا حتی اگر بنا به دالیلی مجبور به زندگی در حال آغوش امن گذشته پناه می

تمان در فرهنگ باشند، پیوسته حسرت روزهای خوش گذشته را دارند. ساختار این گف
همیشه وجود داشته و در « آن روزها رفتند»بار مایۀ )موتیف( حسرتشکل بنایرانی به

 دوران معاصر نیز تکرار شده است.
مثابۀ مفعول شناسایی، نوعی آگاهی از گذشته و حال و در گفتمان گذشته به

داوری است، چگونگی تطور آن وجود دارد. این آگاهی که غالباً عاری از تعصب و پیش
هایش ونداشتهعنوان انسان معاصر و داشتهشود جایگاه سوژة گفتمانی بهباعث می

ای متناسب مشخص باشد. آنان با شناخت درست گذشته و درک صحیح حال، آینده
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ای که این گفتمان به آنان هویت داده، در کنار توجه به الزامات دنیای سازند. در طبقهمی
 شود. های تباری و قومیتی ملل توجه مییژگیها و ومدرن، به سنت
های دیگری نیز در این زمینه شود با بررسی متون فرهنگی دیگر، گفتمانپیشنهاد می

های دیگری توان گفتمانمیبررسی و تحلیل شود. عالوه بر موارد یادشده در این مقاله، 
مثابۀ و گذشته به مانند تمسخر گذشته، جبران گذشته در حال، تثبیت گذشته در حال

تواند نقش عقده را نیز در متون معاصر تشخیص داد. درنهایت معرفی این رویکردها می
 10.موثری در شناخت جامعۀ فرهنگی امروز ایران و ارتباط آن با گذشته داشته باشد

 ها نوشتپی
 طالیی؛ ة خرسجایز نامزد رلینبفیلم  ةجشنوار ها نامزد دریافت جایزه شد:این جشنواره در. فیلم 2

آوانگارد؛ جشنوارة  ژانر بلند فیلم بهترین جایزة نامزد آیرسبوئنوس فیلم المللیبین جشنوارة
 وچهارم فیلم فجر در پنج رشته نامزد. سی

2. Articulation 
3. Practice 
4. Hegemony  
5. Element 
6. Moment 
7. Nodal point 
8. Field of discursivity 
9.  Surplus of meaning 
10. Identity 
11. Interpellation 
12. Antagonism 
13. Real opposition  
14. Logical contradiction 
15. Contrariety 
16. Chain of equivalence 

21. Tautological ها صادق ای است که با هر تعبیر برای منطق گزارهگویی گزاره؛ در منطق همان
 است.

 . نشانۀ اختصاری دقیقه.23

 .881: 2831رک. شهبا،  .23

20. Chronological 
مِ عاشقانه، قابل مقایسه با داستان کوتاه غنایی است. داستان کوتاه دلیل داشتن تاین متن روایی به .12

ای از نمادهای زمان شبکه، همشود؛ اما در این توصیفای رئالیستی توصیف میشیوهغنایی به
های متن را هایی از عواطف و احساسات شخصیتشود که با این کار نشانهمختلف نیز پرورانده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
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های رئالیستی که رویدادهایشان از منطقی علّی دهد؛ برخالف داستانرار میدر اختیار خواننده ق
های مدرن، گیرد. در این نوع داستانکند و هر اتفاقی از اتفاق پیش از خود سرچشمه میپیروی می

نماید و نحوة بازگویی رخدادها تابعی از ذهن راوی است روایت و توالی رخدادها منطقی نمی
دهد، با جای پرداختن به رویدادهایی که صرفاً در بیداری رخ می( و به33ـ38: 2833)پاینده، 

رود پیش میوار و باورناپذیر، ولی در زمان و مکانی معمول و باورپذیر بهمحوریت وقایعی کابوس
 . (081)همان: 

 .881: 2831. رک. شهبا، 11
 .2830رک. پاینده،  .18
 شود به دکتر حسین پاینده.م میاین مقاله، اگر ارزشی دارد، تقدی .10

 منابع
های فرهنگی و سیاسی تحلیل گفتمان انتقادی پیام»(. 2833نژاد، محمدرضا و دیگران )آزادی

 .141ـ232. صص 88. ش های دیداری و شنیداریرسانه«. بیلبوردهای شهرداری تهران
. ترجمۀ مهران مهاجر و محمد مفاهیم بنیادی نظریۀ فرهنگی(. 2831ویک )ادگار، اندرو و پیتر سج

 هران: آگه.. ت1نبوی. چ 
 .راتنتشاا و پچا نماز: ساانتهر سی.رفا بیی ادفرهنگنامه(. 2816حسن ) ،نوشها

 . تهران: فرهنگ گفتمان.گفتمان و تحلیل گفتمانی(. 2813تاجیک، محمدرضا )
 .80ـ22. صص 3. ش گفتمان«. پسامارکسیسم به روایت الکالو و موفه(. »2831ـــــــــــــــــ )

(. تحلیل گفتمان چیست؟ ترجمۀ عرفان رجبی و پدرام منیعی. تهران: نویسه 2831تیلور، استفنی )
 پارسی.

 . تهران: نیلوفر.1. ج داستان کوتاه در ایران (.2833) پاینده، حسین
 . تهران: نیلوفر.8. ج داستان کوتاه در ایران (.2838) ـــــــــــ
در دنیای تو ساعت روانکاوانه از فیلم شود؛ خوانشی وقتی که زمان متوقف می. »(2830ـــــــــ )

 http://hosseinpayandeh.blogfa.com/post/170در: «. چند است
 .11ـ66. صص 61ـ62. ش کتاب ماه هنر«. زمان در رمان سینمای نو(. »2831جعفرنادری، مهرآور )

. 1 . به تصحیح غنی و قزوینی. چدیوان حافظ(. 2813الدین محمد )شمسحافظ شیرازی، خواجه
 تهران: ققنوس

. 13. ش 1. س علوم سیاسی«. نظریۀ گفتمان و تحلیل سیاسی(. »2838زاده، سیدمحمدعلی )حسینی
 .121ـ232صص 
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بازنمایی هویت طبقۀ متوسط مدرن شهری در آثار »(. 2831حسینی سروری، نجمه و حامد طالبیان )
 .128ـ213. صص 12. ش 20. س مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات«. مصطفی مستور

. س دوفصلنامۀ حقوق بشر«. هویت ایرانی ـ اسالمی: تحلیلی گفتمانی(. »2831حقیقت، سیدصادق )
 .224ـ32. صص 15. ش 28

 دقیقه. ]فیلم سینمایی[ 240. مؤسسۀ هنر اول. شوداژدها وارد می(. 2835حقیقی، مانی )
 (.2830ـ2816لبی )طهای نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصالحناسازه(. 2836خلجی، عباس )

 رسالۀ دکتری رشتۀ علوم سیاسی. دانشگاه تهران. تهران. 
 . تهران: مروارید.معناشناسیواژگان نشانه(. 2831دادور، المیرا )

دینی در سینمای ایران بعد از  ۀهای تجرببازنمایی گفتمان(. »2833)راودراد، اعظم و مجید سلیمانی 
 .14ـ83. صص 15. ش 1. د تارتباطامطالعات فرهنگی و  .«انقالب اسالمی

 . تهران: نشر نی.فرهنگ پسامدرن (. 2838رشیدیان، عبدالکریم )
های تولیدی شبکۀ من و تحلیل گفتمان برنامه(. »2830اصیر و امیرعلی تفرشی )سلطانی، سیدعلی

 .260ـ215. صص 8. ش 2. س های نوینمطالعات رسانه«. تو
کتاب «. بر زمان در تصویر سینمایی )منظری فلسفی ـ هنری(جستاری (. »2831مهدی، علی )شیخ

 .254ـ283. صص 61ـ62. ش ماه هنر
 .883ـ884. صص 16. ش فصلنامۀ هنر «. نما در فیلمنما و پیشپس(. »2831شهبا، محمد )

. ش انسانی و اجتماعی پژوهشنامۀ علوم«. گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی(. »2838فاضلی، محمد )
 .241ـ32ص. ص20
 .208ـ211. صص 1. ش 2. س نقد ادبی فصلنامۀ«. زمان و روایت(. »2831پور، قدرت )قاسمی

نظریۀ گفتمان الکال و موفه ابزاری کارآمد در (. »2833کسرایی، محمدساالر و علی پوزش شیرازی )
 . 864ـ883. صص 8. ش 83. د سیاست«. های سیاسیفهم و تبیین پدیده

و  یمحمد یبهران الی. ترجمۀ لیو نقد ادب هینامۀ نظردرس (.2838) هانیلب و جیل تیک ن،یگر
 .. تهران: روزنگارندهیپا نیراستارحسی. وگرانید

فرجام. تهران: مینوی . ترجمۀ امید نیکای بر روایت در ادبیات و سینمامقدمه(. 2836لوته، یاکوب )
 خرد.

. ترجمۀ امیرمحمد حاجی علوم سیاسیروش و نظریه در (. 2813مارش، دیوید و جری استوکر )
 یوسفی. تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
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معرفت «. نظریۀ تحلیل گفتمان الکال و موف و نقد آن(. »2834مقدمی، محمدتقی )
 .210ـ32. صص 1. ش 1. س اجتماعیفرهنگی

جر و محمد نبوی. . ترجمۀ مهران مهاهای ادبی معاصرنامۀ نظریهدانش(. 2833مکاریک، ایرنا، ریما )
 . تهران: آگه.8چ 

گفتمان شعوبی در آرای »(. 2831زاده و حسین ابوالحسن تنهایی )هادیان، مرتضی، منصوره ثابت
 .111ـ238. صص 04. ش پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی. «ناصرخسرو قبادیانی

]فیلم  دقیقه. 242موسسۀ فیلمسازان. در دنیای تو ساعت چند است؟ (. 2830یزدانیان، صفی )
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