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Abstract  
In this study, the movie “Father’s Home” (2010) directed by Kianoosh 
Ayari will be criticized based on Greimas’ actantial discourse. The 
main goal of this article is finding Greimas’ intended narrative 
structures so as to define the extension of signification process in the 
movie. In this survey, the adopted methodology is discourse analysis 
through semiotic approach. A movie has a linear narrative sequence 
and the main element of the narrative is the story of secret murder of a 
family’s young daughter by her father which represents an image of 
family violence against Iranian women. The actantial discourse regime 
of the movie revolves around actions of women in an Iranian family in 
few generations from 1922 to 1992. These women initiate a 
disciplined effort in their chains of promise, enforcement and 
detachment so as to counter the patriarchal culture of the community 
and achieve their value object as modern human beings. The value 
object is relative independence and confirmation of female identify 
and agents of catalysis and stasis in their own turn facilitate or 
challenge the protagonists’ action. Following the critical analysis of 
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the movie, it was concluded that signification process based on 
Greimas’ actantial discourse has been well demonstrated in the movie 
“Father’s Home”. Based on this pattern, confirmation of female 
identity as a value object was demonstrated in five sequences with 
different activists, imposers and recipients of actions. 
 Keywords: narrative analysis, Father’s Home, actantial discourse 

regime, Greimas, Kianoosh Ayari.’ 

1. Introduction 

The Paternal House if one of the best films in the history of Iranian 

cinema. The film testifies to the fact that in addition to cultural 

backwardness, what Iranian women have to endure is the result of 

their own apathy and fears which have kept them from trying to gain 

their rights, to develop, to free themselves from the black shadow of 

oppression and to escape the tyranny of tradition and prejudice. 

The question of this study is whether or not the actants in this film 

can resolve the problem or the challenge of inequality between men 

and women. Therefore, the value system in this film is the equality 

between men and women in the society. The active women in the film 

gradually learn that they have to fight for gaining their value objects 

and for the confirmation of their human condition in order to move 

from a negative condition to a positive one.  

Research Questions: 

- Based on Greimas’ theory of actantial discourse system, what are the 

sequences of the film and its actants? 

- Which of the three chains of performative, contractual and 

disjunctive do exist in the film? 

2. Review of Literature 
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There are many researches in different literary and art fields about 

Greimas’ theory of actantial discourse system; however, no research 

has been undertaken about the film in question.  

3. Methodology 

Narratology, according to Makaryk (2006, 149) is a collection of 

general statements about narrative genres, systems dominant in the 

narratives (story-telling) and the structure of the plot. The most 

important concern of the narratologists is to identify the semiotic 

principles of the text based on which characters, the setting and the 

incidents are combined, ingrained and modified in order to create 

specific narrative texts (Safi-Pirloujeh and Fayyazi, 2008: 144).  

Greimas’ actantial discourse system includes: 

1. Actant + value object: The actant is the central element of the 

action. The value object is something which the actant is trying to 

reach. The value object has a vital role and all the other actants 

revolve around it (Bertens, 2005: 85). 

2. Sender + Passive: The sender is someone or something which 

sends the actant after the value object and eventually, it is the passive 

who benefits from the act.  

3. Helper + Opponent: The helper is someone who helps the actant 

in reaching the value object; and the opponent prevents the actant in 

reaching it (Karimi-Firuzjaei et al, 2019: 16). The relationship 

between the helper and the opponent is governed by power relations. 

Greimas identifies three separate chains in narratives, too:  

a. The performative chain (tests and fights): In this chain, the 

actant, the sender, the receiver, the helper and the opponent are 

present with a plan which is programmed previously and the plot of 

the narrative is shaped according to it. 

b. The contractual chain (making and breaking contracts): A 

contract is something that is made between the actant and a higher 
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power; and they usually acquire the roles of the receiver and the 

sender too. 

c. The disjunctive chain (departures and returns): In here, too, the 

active actant has the main role in advancing the chain (Atash-Souda 

and Nekuei, 2017: 6).  

4. Discussion 

The first sequence: The actant in this sequence (Molouk) is not able 

to maintain even her basic human rights (the right to live) due to the 

incorrect dominant culture of the society and the value object of the 

film is lost in the dark shadow of the dominance of men in the family. 

The opponents (the men of the family) succeed in the cold-blood 

murder and burial of Molouk before the mother (the helper who 

arrives very late) comes to the scene.  

The second sequence: In this sequence, the writer creates the plot 

of the narrative by implementing a network of causes and effects. 

When the mystery of Molouk’s murder is revealed, the mother dies 

instantly. This is an indication of the strong desire of women to get 

their rights as actants and to establish their human identity as their 

value object. The senders are the women of the family and the 

passives are also the women of the family and all the future women in 

Iran. 

The third sequence: The actant in this sequence is Sakineh and the 

agent and sender of her actions are, in addition to her desire to get her 

rights and to establish her human identity, the patriarchal culture. the 

opponent is Sakineh’s father and the helpers are her mother, the aunt 

and Sakineh’s brother. 

The fourth sequence: In this sequence, Robabeh as the actant has 

achieved intellectual, social and financial independence and has had a 

relative success in achieving the value object which was inaccessible 
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to women in the three previous sequences. At the end of this sequence, 

when we see a father swinging his daughter, a postaction motif reveals 

itself: a fathers of the new generation who is supportive of his 

daughter.  

The fifth sequence: In this sequence, the actant is Maryam, an 

independent woman who rebels after becoming aware of the secret of 

Molouk’s murder. In this final sequence, the opponent is interestingly 

absent and the paternal house, the symbol of patriarchy, is in ruins and 

the swing in the middle of the yard, as the symbol of women’s 

abeyance, is empty which means women’s relative achievement of 

human independent identity as the value object.  

Analyzing the three chains:  

The contractual chain: Through the story of the film, not only the 

living women of the family, but also the murdered young woman, play 

the role of helper for the heroin. Therefore, all these women have 

pledged with each other to fight for their social and human rights. 

The performative chain: In this film, men with patriarchal opinions 

create tests and fights and motivate knots so that the actants deal with 

them to reach thier goal. The actant and the heroin of this story is the 

concept of “womanhood” which is changing and updating from one 

generation to the next. 

The disjunctive chain: “Woman” evolves and is empowered in each 

sequence of this story and becomes an agent for the advancement of 

women in the next generations. 

5. Conclusion 

The dominant discourse in the film The Paternal House is actantial 

and following a plan and a predetermined target. The actants in the 

film attempt with vigor to change the unfavorable condition to their 

favorable condition; and eventually, with the help of helpers, gain 
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victory over the opposite force and achieve their value and identity as 

independent human beings.  

Throughout the plot, the actant (“womanhood” in the form of 

Molouk, Reihaneh, Sakineh, Robabeh and Maryam) act in a special 

order in the performative, contractual and disjunctive chains to solve a 

problem (not having independence and social status). They attempt to 

achieve a certain goal which is the value object (establishing women’s 

identity as independent human beings).  

Change in the status of women is the most important theme of this 

film. Apparently, this change happens in the structure of the film; but 

in actuality, the change starts from the actants (both the actants and the 

opponents are in the process of change) and this is expanded to 

discourse and even the opinions of the audience.  

The dominant action in the beginning of the film is the men’s 

action but gradually and over time, with the intellectual and social 

growth of women, men’s action turns into a defeated action. 

In these patterns, the quintuplet narratives of the film are similar in 

their deep structures and reveal the process of the evolution of social 

and familial actions of women to achieve their final goal.  

Keywords: narrative analysis, The Paternal House, actantial 

discourse model, Greimas, Kianoosh Ayari 
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 براساس نظام گفتمانی کنشی گرمس خانۀ پدریتحلیل روایی فیلم سینمایی 

 3رضا نکوئی، 2نژاد آسیه گودرزی، 1*شیرکوند  اوید

 

 (40/40/2044 پذیرش:   11/24/2333)دریافت: 
 

 چکیده
نظام  براساس(، ساختۀ کیانوش عیاری، 2333) خانۀ پدریدر پژوهش حاضر، فیلم سینمایی 

های داستانی هدف اصلی از این مقاله یافتن سازه ی شده است.بررسگفتمانی کنشی گرمس 
ه است. در این بردی در فیلم ناممعناسازمورد نظر گرمس برای بیان چگونگی گسترش فرایند 

ی ادبیات استفاده شده است. این معناشناستحلیل گفتمان با رویکرد نشانه پژوهش، از روش
دهه را نشان  طی هفت  مردساالری دیکتاتوری علیه ایران مبارزة زنان و تحول سیر فیلم
 لقت دادن قرار هیدستما با کهخطی دارد  تیرواسلسلهیک  خانۀ پدری. فیلم سینمایی  دهدمی

 رانیا زنان هیعل یخانگ یهاخشونت از یریتصو پدرش،دست به خانواده جوان دختر ۀانیمخف
در  یک خانواده زنان یهاکنش محور حولفیلم  نیا یکنش نظام گفتمانی .دهدنمایش می را

 در خاص ینظم با. این زنان ردیگیم شکل 2304تا  2344ی زمان ةباز چند نسل متوالی و در
 یبرا ،جامعه بر حاکم ۀمردساالران فرهنگ با مقابله در یانفصال و ییاجرا ،یمانیپ یهارهیزنج
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، متمدن یانسان عنوانبه هزنان هویت اثبات و ینسب استقالل یعنی ،شیخو یارزش اُبژة به رسیدن
پس از . کنندیم دشوار ای لیتسه را قهرمانان کنش زین ضدکنشگرها و ارهایکنش و کوشندمی

فیلم، این نتیجه حاصل شد که با تالش کنشگران زن فیلم، نظام ارزشی  تحلیل روایی
شدة شدة هویت زن در جایگاه انسان آزاد و مختار به نظام ارزشی تثبیتنیافته و قربانیتکامل

 نظر موردکه در آن، نوع جدیدی از هویت یا ایدئولوژی  شودیمبرابر با حقوق مردان تبدیل 
 زن جایگاه ارتقای در بنیادی هایدگرگونی شاهد فیلم، پایان و در آیدنمایش درمیآنان به
 .است فیلم زنان از نسل چند تالش حاصل که هستیم

 ، نظام گفتمانی کنشی، گرمس، کیانوش عیاری.ۀ پدریخانتحلیل روایی،  :های کلیدیواژه

 . مقدمه1

این  سینمایی اثر بهترین فقطنه عیاری، کیانوش ساختۀ ،پدری خانۀ سینمایی فیلم
 سینمای تاریخ یهالمیف بهترین از یکی منتقدان، از بسیاری عقیدةبه بلکه کارگردان،

ها ایران را در افکار و رفتار شخصیت جامعه فرهنگی وضعیت این فیلم، است. ایران
ماندگی عقب بر عالوه گذشته، ایران جامعۀ زنان بر کند آنچهواکاوی و ثابت می

پیشرفت  حق، احقاق برای ایرانی است که زنان خود ترس و هلیکا محصول فرهنگی،
اند. نکرده تالش تعصب و سنت نیرزمیز از گریز و ظلم سیاه سایۀ از خروج توسعه، و

 شان مواجهجامعه حقیقت با خواهندکه نمی ییهایرانیا از بسیاری برای عیاری نگاه
فیلم  آغازین دقایق از خشونت دنش حاضر نیست. از آنجا که عیاری کردنیتحمل شوند،
 از پسبعدها  فرصت نمایش یافت و  روز یک فقط سال، چند از گذشت پس بکاهد،
نمایش به هفته یک از کمتر فقط دیگر بار فیلم، ساخت از دهه یک حدود گذشت

  .شد فیتوق دوم بار یبرا لمیف ،دادستان دستور با درآمد؛ اما
 برخوردار یاژهیو تیاهم از رانیا ینمایس خیتار دربحث  مورد لمیفکه  آنجا از
 نیهشتم از یکارگردان نیبهتر و نامهلمیف نیبهتر لم،یف نیبهتر سیتند ةبرند و است
 یینمایس لمیف نیا ییروا لیتحل به پژوهش نیا در شده، یینمایس منتقدان انجمن جشن

   .شده است پرداخته گرمس یکنش یگفتمان نظام براساس

 حاکم هاینظام روایی، ژانـرهای دربـارة کلـی ای از احکـاممجموعه 2شناسیروایت
 ۀ(. مطالع203 :2331 مکاریک،) است 3رنگپی ساختار و( ییگو)داستان 1روایت بر
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 در عناصر ترکیب این مختلف هایحالت و ساختاری عناصر شناسایی و علمی روایت
 .سابقه نداردچند دهه بیشتر  ،حلیل انواع گفتمان در روایتت یکل طوربه و روایت

ای در حوزة متن و شناسی با آمیختن با دیگر علوم، به امکانات ویژهامروزه روایت
 کند.دست یافته است که مجال پژوهش را در این زمینه فراهم می 0ینگاریتروا

گذاری یهپاپس از  3و تودوروف 3، گرمس0، ژنت6، برمون1کسانی همچون بارت
بین زبان و گفتار قائل بود، هر داستانی  24به پیروی از تمایزی که سوسورشناسی، روایت

ها تکیه دارد. ای مشترک میان داستانکردند که بر نظام نشانهرا متنی روایی فرض می
سوسوری، بر اجزای  22یشناسزبانبه برتری زبان بر گفتار در  با توجهها همچنین آن

ای زبان تمرکز کردند و ها در نظام نشانههساختاری و اصول حاکم بر ترکیب ساز
ین ترمهمدانستند. های منفرد واقعی میاز روایت ترمهمدرنتیجه مفهوم عام روایت را 

ی بود که طبق آن، گذارمتن 21شناختیشناسایی اصول نشانه شناسانیترواۀ دغدغ
و  20، جایگزین23ترکیب ...(شخصیت، صحنه، رویداد و) یترواهای اصلی سازه

ید آورند )صافی پیرلوچه و فیاضی، پدشدند تا متون روایی خاصی را یم 21تبدیل
2330 :206.) 

های پژوهش است که رشد و گسترش سریع جزء آن دسته از حوزه 26تحلیل روایی
های تحلیل متون دارد و به بحث دربارة مسائل بنیادی مربوط به ین روشدر ب

پردازد و در شرایط، شکل ای میمحصوالت رسانهارتباطات انسانی و از آن جمله، 
 (. 33: 2332کند )بهمنی، و محتوای متون کاوش می

شود که هم در محتوا و هم در گفتمان های روایی شامل همۀ اعمال زبانی میتحلیل
و عاملیت است، نه  20در تحلیل روایت، تأکید بر کنش»دهد. شان معنا را انتقال میروایی

ترتیب، ین ا به (.Ykawea, 2003: 107)« ی ساختاری یا متغیرهای ایستاهابر تحلیل
گرمس  23معناشناسیتغییر وضعیت و تبدیل که به کنش وابسته است، در قلب نشانه

شود که سوژه از یم(؛ یعنی معنا زمانی حاصل 23: 2331 شعیری،) یردگجای می
شده یزیربرنامهی هاکنشامر به  وضعیتی اولیه به وضعیتی ثانوی دست یابد و برای این

 (. 3: 2333گرمس، کند )اقدام 
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توانند نقصان یا یماین است که آیا کنشگرهای این فیلم  مسئلۀ اصلی پژوهش
 عنوانبهچالش نابرابری زن و مرد را  رفع کنند و به جایگاه و ارزش اجتماعی خویش 

 بری زن و مرد در جامعه است.انسانی مستقل دست یابند. نظام ارزشی در این فیلم برا
ن انسانی مستقل، در چالشی مداوم با عنوابهخویش  حق بهزنان این فیلم در پی دستیابی 
فیلم را  نظر موردخواهی مردان خانواده نظام ارزشی یتتماممردان خانوادة خود هستند. 

شی و تأیید آموزند برای تصاحب ابژة ارزیمیج تدربهکند. زنان کنشگر فیلم یمتهدید 
موقعیت انسانی خویش بجنگند تا از وضعیت سلبی به وضعیت ایجابی برسند. 

 ست از:ا عبارتی پژوهش هاپرسش
ی هاسازهی فیلم و ها14رفتپیکنشی گرمس،  23به نظام گفتمانی با توجه. 2

 آن کدام است؟ 12کنشگر
ر فیلم وجود دارد و یی و انفصالی داجرا گانۀ میثاقی،های سهیک از زنجیره. کدام1

 هایی دارند؟ها چه نقشکنشگران در این زنجیره
 یابد؟ۀ فیلم گسترش میگانپنجهای رفتی چگونه در پیمعناساز. فرایند 3
ۀ فیلم به ابژة ارزشی که اثبات گانپنجهای رفتتوانند در پییم. آیا کنشگران فیلم 0

 شوند؟ یمهویت زن است، دست یابند یا سرکوب 
معناشناسی ادبیات، الگوی بر تحلیل روایی گفتمان با رویکرد نشانه یهتک با

شود. فیلم به پنج نظام گفتمانی کنشی گرمس مشخص می براساسهای فیلم کنشگر
اول تا  رفتاز پیرفت، تکامل و گسترش تدریجی معنا، رفت تقسیم و در هر پیپی
 کیانوش به بازیگران ایراد بدون ینیآفرنقشرفت پنجم، توضیح داده شده است. پی

 را ایرانی زنان علیه مردان خانگی دیکتاتوری و یزیستزن داستان کندیم کمک عیاری
 خشونت و دیکتاتوری تصویر بکشد که خفقان،و این موضوع را به کند روایت یخوببه

 دوار خسارت نیز مردان به است، آورانیز زنان برای که اندازه همان به زنان علیه
با  11یمعناسازتحقیق حاضر، فرض بر این است که فرایند گسترش  در .کندیم

های رفتعنوان انسانی مستقل و دارای حق انتخاب، در پیمحوریت اثبات هویت زن به
 گیرد.گانۀ فیلم صورت میپنج
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 . پیشینۀ تحقیق2
ی هاحوزهر ی فراوانی دهاپژوهشنظریۀ گرمس،  از منظرینۀ نظام گفتمانی کنشی زم در

مختلف ادبی و هنری )ادبیات کالسیک، ادبیات کودکان و نوجوانان، ادبیات معاصر، 
 214انجام شده است. بیش از  (ادبیات داستانی، نقاشی، ادبیات خارجی، نگارگری و...

 مقاله در موضوع نظریۀ گرمس تا زمان نگارش این مقاله منتشر شده است.
ب( است  2333) یریشع از نینومعناشناسی  مبانیی مهم در این زمینه هاکتاباز 

ی معناشناسپرداخته و  ساختژرفکه به بررسی و تحلیل متن در دو سطح روساخت و 
 گفتمان دانسته است. لیوتحلهیتجزی برای اوهیشرا 

سر گذاشته و شناسی کالسیک را پشتنشانه نقصان معنا کتاب در( 2333) گرمس
های ها و قرار دادن خواننده در شرایط و فضاهای خاص، به سویهها و متنبا ارائۀ نمونه

های گریزان و شناختی معنا توجه نشان داده است. او درواقع سویهمدار و زیباییاحساس
 ها را فراهم کرده است. ها و شناخت آنپنهان معنای نشانه

به تحلیل  گفتمانی معناشناختنشانه ـ  لیوتحلهیتجزالف( در کتاب  2333) یریشع
ابعاد مختلف گفتمان براساس فرایندهای شناختی، حسی ـ ادراکی، عاطفی و زیبایی 

  پرداخته است.
( تحلیل کاربردی مبانی 2331نوشتۀ عباسی ) یکاربردشناسی روایتمحتوای کتاب 

و نحوة روایی کنشگران است. نویسنده روش  رنگی روایی، پیهاتیموقعاصلی 
روشمند  صورتبهی مکتب پاریس، گرییرواشناسی و ة روایترا در حوز خوانش علمی

  .دهدیمیاد 
شناسی کالسیک به ۀ تجربۀ زیسته گذر از نشانهمثاببهمعنا مبحث کتاب 

شناسی ( چرخش نشانه2330) نیمعاز بابک یشناختی با دورنمای پدیدارمعناشناسنشانه
 نظام تطبیق برداشته است.ی دورنمای پدیدار شناختی است و گامی در شناخت سوبه

چهار نظریۀ کنشی، تنشی،  ،اتیادبی معناشناسنشانه ـ ( در کتاب 2331) یریشع
 دهد.در گفتمان ادبی را ارائه می هاآنی ریکارگبهشوشی، بوشی و روش 

های بسیاری بوده که در ادامه به معناشناسی موضوع بحث و بررسی پژوهشنشانه
 ها اشاره شده است.آن
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، «یچنگ ریپی گفتمانی داستان هانظامتحلیل »مقالۀ  ( در2333اسپرهم )د و فرتایب
 را در داستان مورد بحث مشخص کرده و جایگاه نظام کنشی، شوشی، تنشی و بُوشی

 از حالت نابسامان اولیه به حالت بسامان پایان داستان« پیرِ چنگی»گذر شخصیت اصلی 
از مشخصۀ این اصلی داستان  وشی در جهشنظام ش . نقش پررنگاندکرده بیان را

 داستان است. 
اهل کاوش گفتمان کنشی گرمس در رمان »( در مطالعۀ 2333رحمتیان و دیگران )

تبیین نقش عوامل کنشی در آفرینش نظام گفتمانی کنشی به « پورمنیرو روانیغرق 
پرداخته و  معنا فرایند شناختی در تولید ارزش و یریکارگبهالقایی یا مجابی و چگونگی 

گزاران و کنشگر برای رسیدن به شیء فرایند کنشی قراردادی را میان کنشهمچنین 
ارزشی در عملیاتی  ةگزار از موقعیت خود و گسست از اُبژارزشی و شناخت کنش

تا کنش اصلی گفتمان حاصل شود و زمینه برای تحلیل  اندالقایی ایجاد کرده
 .فراهم گردد اهل غرقاز روایت  معناشناسانه

براساس الگوی  ‘مرثیه برای ژاله و قاتلش’شناسی داستان کوتاه روایت»در مقالۀ 
با  (، رابطۀ بین کنشگران2336) یینکوسودا و از آتش« کنشی و شوشی گرمس
و در استحالۀ گفتمانی  شودیمبازتعریف  گانهپنجهای رفتدگرگونی تدریجی در پی

 .رسدیمدید و تغییر شوشی ة کنشی به گفتمان ترشدتیتثب
ی سره و ناسره در معناشناستحلیل نشانه»( در مقالۀ 2336) کرباسی و دیگران 

یندی جهتمند امعناشناسی که گفتمان را فرهاز رویکرد نشان یریگبهرهبا  ،«یادبگفتمان 
بر  با تکیه، داندمی کنشگرانبر نظام تعاملی  ریتأثمعنایی و  یهاسازهدر راستای ایجاد 

 نشان و پرداخته در گفتمان ناسرهبه مطالعه و تحلیل سره و دیگران نظریات گرمس و 
 جاهیند بروز و تجلی سره یا ناسره را جاباتواند فرچگونه روایت عامیانه میاند که داده
 و جریان تولید معنا را دستخوش تغییر نماید.  کند

تار روایت خسرو و شیرین ساخ»( در پژوهشی با عنوان 2330) ثواب و دیگران
معناشناسی های نشانهویژگی لیوتحلهیتجزبا  «گرمسبرپایۀ نظریۀ معناشناسانۀ 

به این نتیجه رسیدند که نظامی، « خسرو و شیرین»تولید معنا در روایت راهکارهای 
و در مسیر تولید معنا، از نظم  ردیپذیمتحقق  ،هر دو کنش و شوش،معنا در قالب 
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و در این مسیر، با  کندینمگرمس پیروی  ةشدمطرحالگوهای ی برخر بحاکم 
مواجه است که عامل زمان در کنار برش زمانی و عامل انتظار، نقش  ییهاچالش

 دارد.  روایت ةشدکشیدهچالشدر تحقق و تولید معانی به یاکنندهنییتع
براساس نظریۀ  ‘ما تشاؤونو ’ی ساختار روایی داستان معناشناسنشانه ـ »در مقالۀ 

شرایط تولید و دریافت معنا در نظام گفتمانی  (،2332) از نصیحت و دیگران «گرمس
چگونه کنش و شَوِش باعث  بررسی و نشان داده شده که «ما تشاؤونو »روایی داستان 

ایجاد  های هوشمند و احساسی و رخدادی راو انواع نظام شودمی گیری گفتمانشکل
   .کندمی

ماهی سیاه ی معناشناسر از مربع معنایی به مربع تنشی: بررسی نشانه ـ عبو»مقالۀ 
ماهی معناشناختی از داستان نشانه(، تحلیلی 2334) ارمندنوشتۀ عباسی و ی ،«کوچولو

معناشناختی این گفتمان براساس الگوی یند نشانهافر که در آن، است سیاه کوچولو
 واکاوی شده است.   مطالعاتی گرمس

، داستان «رستم خوانهفتبررسی و تحلیل ساختار روایی »( در مقالۀ 2334لو )نبی
و  گرمسیعنی پراپ،  ،شناسان ساختارگرااز منظر سه تن از روایت را رستم خوانهفت

و  گانهششدارای کنشگرهای  هاداستان ،گرمس نظر از کرده است. بررسی ،تودوروف
   .است اجرایی، میثاقی و انفصالی ةسه زنجیر

قرآنی دو نگارة حضرت  پادگفتمانتحلیل »از  دیگر مقاالت منتشرشده در این زمینه 
و  دارفردیپااز « یوسف در زندان و حضرت یونس و ماهی از فالنامۀ شاه طهماسبی

 کردن برقرار ارتباط باعث است که گفتمانی معناشناسینشانه ( است.2303دیگران )
 این در شود.نگارگری می با مرتبط گفتمانی متون از بسیاری ترکامل درک و بیشتر

 اتصال و کنش پایین، و باال پالن تضاد پیامبر، سر دور هالۀ و سیاهی تضاد معناشناسی،
 واسط عامل درک در... و دوار یبندبیترک یکدیگر، به یونس حضرت و فرشته دستان

 است.   درک معنای پاد دخیل جهیدرنتو  است همسویی که
پژوهشی انجام نشده  کنون تاظام گفتمانی کنشی در حوزة فیلم اما درخصوص ن

 است.
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 . چارچوب نظری3
 . نظام گفتمانی کنشی گرمس1ـ3

گانۀ پراپ کوشید به یک دستور زبانی ویکهای سی13گرمس با تلخیص خویشکاری
وتحلیل یشۀ گرمس حاصل تالش وی برای تجزیهاند»همگانی برای روایت دست یابد. 

موجود نیست، های گفتمان است. او معتقد است نظام ازپیشی تمام جنبهبندصورتو 
(. نزد گرمس، دستور زیربنایی و 110: 2303)لچت، « بلکه باید ساخته و تدوین شود

یق دو کنش از طرهای منفرد. یک زنجیرة روایی ها اهمیت دارد، نه متنسازندة روایت
های دوگانه اجازة حضور آورد، به تقابلهای اساسی را پدید میها کنشآن ارتباطکه 
دهد. همچنین گرمس اعتقاد دارد که دستور روایت نیز مانند دستور زبان محدود می

شناسی پراپ )در پی بر تجارب روایت(. وی با تکیه 22: 2333است )گرین و لبیهان، 
کرد های روایت را به هفت دستۀ کلی تقسیم که کنشگر های پریان(مطالعۀ افسانه

(Griemas, 1977: 23-40) را عرضه کرد که با آن « الگوی کنش»، با روشی تقلیلی
الگوی »توان هر موضوع حقیقی و هر رخداد دارای موضوع را تفسیر کرد. در مدل می

شود که کنشگرهای تحلیل، کنشی هستند و یک رخداد به شش جزء شکسته می ،«کنش
 .(Hebert, 2005: 3) های کنشی استستهشامل توصیف هر عنصر رخداد در یکی از د

شود که هرکدام یک محور کنشی یم میتقساین شش کنشگر به سه دستۀ تقابلی زیر 
یا  یدباکارگیری دو عامل کنش که روایت با به هر زنجیرة»شود. توضیحی را شامل می

ی، )سجود« بخشدیممتقابل هم باشند یا معکوس همدیگر، به این منش ادراکی عینیت 
2330 :66.) 

: کنشگر عنصر محوری کنش است که کنشی را انجام 11+ اُبژة ارزشی10. کنشگر2
ی دستیابی به آن است. در پهایی دهد. اُبژة ارزشی چیزی است که کنشگر با کنشمی

ید از دترین رابطه یادیبن»اُبژة ارزشی و کنشگر در میان کنشگران نقش متفاوتی دارند. 
. اُبژة ارزشی نقش فرماستحکماست که بین کنشگر و اُبژة ارزشی  این الگو، آن میلی

 (.31: 2330)برتنس، « گردندیمحیاتی دارد و سایر کنشگرها حول آن 
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گزار )فرستنده( کسی یا چیزی است که کنشگر : کنش10پذیر+ کنش 16گزار. کنش1
پذیر برد. کنشپذیر سود خواهد یت کنشدرنهافرستد و یماُبژة ارزشی  دنبالبهرا 

 (.03: 2330سلطانی، برد )یمسود « کنشگر»ی است که از کنش ( کسکنندهیافتدر)
کند تا یار کسی است که به فاعل کنشگر کمک می: کنش13+ ضدکنشگر13یار. کنش3

 شودی برسد و ضدکنشگر مانع رسیدن فاعل کنشگر به شیء ارزشی میارزشبه شیء 
یار و ضدکنشگر بر محور قدرت ۀ کنشرابط (.26: 2333کریمی فیروزجایی و دیگران، )

 است.
های یرهزنجشناسی، توجه به یکی دیگر از پیشنهادهای گرمس در بحث روایت

 جانشینی و تقلیلی محور صورتبهۀ کنشگرها مجموعکه  گونههمانروایی است. 
لتگر که شکل یک دالبهسازند، برای تشکیل محور افقی های روایی را میعمودی گزاره

نشینی نیاز کند، به فهرست کاملی از ساختارهای نحوی یا هممی تحقق معنا را ممکن
ها معرفی مجزای زیر را در روایت سه نوع زنجیرةاست. برای این منظور، گرمس 

 کند:می
گزار، ها(: در این زنجیره، کنشگر، کنشها و مبارزهآزمون) 34ییاجرا . زنجیرة2
 رنگپیشده حضور دارند و یطراحیشازپای ار و ضدکنشگر با برنامهیپذیر، کنشکنش

 گیرد؛روایت بر این اساس شکل می
ها(: پیمان معموالً بین کنشگر و قدرتی یمانپ)بستن و شکستن  32میثاقی . زنجیرة1

 بر عهدهگزار را نیز پذیر و کنشهای کنشیب نقشترتبهها شود و آنباالتر بسته می
 د؛گیرنمی

ها(: در اینجا نیز نقش اصلی با کنشگر فاعل )رفتن و بازگشتن 31. زنجیرة انفصالی3
 (.6: 2336سودا و نکویی، ة اوست )آتشبر عهدها یرهزنجیشبرد این پاست و 

دهد که خود در یممحور، کنشی هستۀ مرکزی روایت را تشکیل در گفتمان کنش
ت. پس سه واژة کلیدی برای درک و همچنین معناس کنشگرانخدمت تغییر وضعیت 

: 2331هرچه بهتر نظام روایی مبتنی بر کنش وجود دارد: کنش، ارزش و تغییر )شعیری، 
در کنش تجویزی، رابطه از نوع عمودی  است. 30یا القایی 33کنش از نوع تجویزی (.23

ان ما بر این اساس، گفتم(. »23: 2333شعیری و وفایی، است )بر گزار و فرمانیا فرمان
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سازد که در موقعیتی برتر نسبت به کنشگر قرار دارد و گزاری مواجه میرا با کنش
در نظام مجابی، »اما ؛ (10: 2331)شعیری، « تواند او را وادار به انجام کنشی کندمی

یعنی الزم است تا یکی دیگری را ؛ استوار است 31کنش افقی است؛ چون بر اصل تعامل
(. در این نوع کنش، یکی باید بتواند 36ب:  2333)شعیری، « دمجاب به انجام کنشی کن

دیگری را راضی کند که بپذیرد کنشی را انجام دهد. در این حالت، قدرت استدالل و 
مجاب نمودن از طریق ایجاد وسوسه، »ی یکی بر دیگری، بسیار مهم است. رگذارثا

« مل مجاب سازی هستندهای مختلفی از عدلربایی، تهدید، ترس، تحریک و اغوا شیوه
 (.61الف:  2333)شعیری، 

ی گفتمانی کنشی مراحل کنش است. درست است که در هانظاممبحث دیگر در 

نباید مسائل قبل و بعد از کنش را  ،شودیمها آغاز و پایان کنش مشخص تمام کنش

از : قبل 36سه مرحله وجود دارد: مرحلۀ پیشاکنشی حتماًنادیده گرفت. پس در هر کنش 

یعنی عواملی وجود دارد که ؛ و خارج از چیستی کنش است شروع کنش وجود دارد

الزامات »ی پیشاکنش عبارت است از: هامؤلفهشود. برخی ی کنش میریگشکلباعث 

)حسامی و « فرهنگی، منشأ و سرچشمه، نیاز، هدف، نیروهای مؤثر فردی و اجتماعی

ود کنش اصلی روایت از ابتدا تا همان خ کنشی:(؛ مرحلۀ حین221: 2330رفیق، 

و بازخورد، بعد از  کارکرد عنوانبههایی است که : کنش30؛ مرحلۀ پساکنشیانتهاست

 افتد. در اصل نتیجه و پیامد کنش است.کنش اصلی اتفاق می

 باورکنش است. به 33زمانیو هم 33یدرزمانمقولۀ دیگر گفتمان کنشی حرکت 

؛ رودیکار مبه «تاریخی»معنای و درزمانی به «لیلیتح»معنای به زمانیهم ،سوسور

که میان عناصر آن وجود دارد و  کندتوجه می زمانی متن به روابطیهم ۀبنابراین مطالع

زمانی متن نگرد. به سخن دیگر، تحلیل همتکامل روایت را می ةدرزمانی نحو ۀمطالع

رزمانی بر تسلسل پیشامدها که دنبال الگوی تقابلی نهفته در متن است؛ اما تحلیل دبه

 (. 32: 2330، )آسابرگر کندمی تأکید ،سازدروایت قصه را می
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 . بحث و بررسی3
 نظام گفتمانی کنشی گرمس براساس خانۀ پدری. تحلیل روایی فیلم سینمایی 1ـ3

 قرار توجه مورد باید معنا دریافت و انتقال تا متن تولید سیر ادبی، متون بررسی در
 به رسیدن و مردساالر کامالً از جامعۀ عبور خانۀ پدری سینمایی فیلم تحول سیر. بگیرد
 و جایگاه از زنان آگاهی روایت این در سازتعدیل عناصر. است برابر تقریباً جامعۀ
 تحصیل، آموزش، به هاآن یابیدست و مستقل انسانی عنوانبه خویش اجتماعی ارزش
 است. ییدرآمدزا و اشتغال

دهد، در اغلب موارد ها را کنش تشکیل میی که هستۀ مرکزی آنهایروایت
آنچه جوامع  براساس کنشگرانکنند؛ زیرا شده عمل مییی تعیینهابرنامه براساس

، خود را با شرایط انددهی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مشخص تبیین کربرمبنا
 (. 12ـ14ب:  2333شعیری، ) کننددهند و در همان راستا حرکت میتطبیق می

 گفتمان نام به آن از که است هوشمند گفتمانی نظام از قسم اولین کنشی گفتمانی نظام 
 بر کنشگر دو بین رابطۀ گفتمان، نوع این در. شودمی یاد نیز ماشین رفتار یا مداربرنامه
 ،شده داده او به که ایبرنامه از طرفین از یکی که است استوار معیّنازقبل ایبرنامه
 است تجویزی یا دستوری نوع از گفتمانی نظام این بر رابطۀ حاکم یعنی کند؛می پیروی

زند. خود دست به کنش نمی شخصی امیال و عواطف و احساسات برمبنای کنشگر و
 یوغ زیر از اندکاندک قصه زنان که هاییرفتپی از دسته آن در ،خانۀ پدری فیلم در

 رود،می پیش محورعدالت جامعۀ سویبه آرامآرام انو داست شوندمی خارج مردساالری
 که ایواسطۀ اُبژهفقط به  هاسوژه نظام، این در کرد. مشاهده را مداربرنامه نظام توانمی

 در هم با ،«مستقل انسانی عنوانبه زن هویت اثبات» یعنی چرخد،می دستبهدست
 تعامل وارد هم همراه با یا ضد هم بر مستقیماً هاسوژه نگاه، نوع این در و اندارتباط

 «داشتن» عملیات به هاسوژه احساسی هایوضعیت تمام روایی، نظام این در. شوندمی
 مربوط اُبژه این از «شدن جدا» و «دادن دست از» یا ارزشی اُبژة «کشاندن تملک به» یا

 را آن زوماًل دیگر هایسوژه دهد،می دست از هرچیزی که سوژه مدل، این در. شودمی
 حق و حیات حق ریحانه و ملوک دوم و اول رفتپی در که طورهمان شوند؛می مالک

 مریم و ربابه سکینه، بعدی هایرفتپی در دهند، امامی دست از را مطلوبنیمه زندگی
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 یفرهنگداستان این فیلم حاصل کنند. می دریافت و مطالبه را خویش انسانی حقوق
آیند. در این شمار میبه فیضع عنصر انزن و برتر قدرت انردم آن، بطن در که است

حتی  و ندیجو بهره شیخو یماد منافع به دنیرس برای زنان از توانندیم مردان فرهنگ،
 شهیهم زنان هیعل خشونت یبررسها را حذف کنند. خود، آن در صورت صالحدید

 نیا فیلم مورد بررسی، نینخست یهارفتپی در و ی بودهپدرساالر با نبرد صورتبه
 انیپا به هرچه ،حال نیا با. شودمی سرکوب و ماندمی جهینتیب زنان یاز سو ستیزه
 خروج آنان تالش یینها دستاورد و رسندیم یبهتر جینتا به زنان ،میشومی کینزد قصه
 یتاب دادن نشان با نینماد صورتبه ،رفتپی هر در که یحالت؛ است قیتعل حالت از زن

 ی،انیپا رفتپی در. شودمی داده شینما ،است معلق هوا در آن بر سوار «یدخترک» هک
 ،قبل رفتپی چهار در که است ییهادخترک از یخال 04قیتعل عنصر عنوانبه تاب نیا

 و خشن یرفتارها قتل، ،ه شدنشتکُ به دیتهد همچون ی،خانگ یهاخشونت نیسنگ بار
 دوش بر را قلدرانه یرفتارها و یهمسرآزار ،یاجبار هایازدواج ز،یرآمیتحق

پی در هاآن تیوضع رییتغ و یاجتماع نابرابر ساختار از زنان خروج. دندیکشیم
 لیتشک رفتپی پنج از فیلم نیا .است زنان یذهن درک و دانش حاصل یانیپا یهارفت
 ه است. در ادامه تبیین شد آن محورنظام روایی کنش و هاآن یتوال و بیترت که شده

 اولرفت پی. 1ـ1ـ3
 و خانه درِ شدن کوفته با و افتدیم اتفاق 2343 تا 2344 یهاسالدر حدود  اول رفتپی

 شود کهمی آغاز خانۀ پدری اطیح به «ملوک» نام به جوان و مضطرب یدختر ورود
 ییکربال. »اوست مرگ خواهانآبروی خانوادگی،  خطر انداختنبه لیدلبه پدرش
 ییانتها اتاق در یقبر تاواداشته  را نوجوانش پسر ،«محتشم» ر خانواده،، پد«حسن

 مادر است منتظر که نندهیب باور برخالف ز،یوگربیتعق از پس .کند حفر نیرزمیز
 روزن از گرید بار و اطیح درِ پشت از بار کی ملوک که( معصومه ییکربال) خانواده

 در ملوکدلخراش  مرگ ،بشتابد او یاری به ،زدیم صدا را اوملتمسانه  نیرزمیز ةپنجر
 ورود از پس. کنندرا دفن می اوبرادر و  پدر و افتدیم اتفاق لمیف ییابتدا قیدقا همان
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 مانیپهم و متعهد مرد چهار هستند، قتل نیا مشوّق که ،«رضایعل» پسرش، و عمو
 فاش نشود:  ملوک قتل راز که شوندیم

 (.44:23:21: 2333)عیاری، « یدبعد همتون صندوقچۀ سِرّمِن»ـ 
 (.44:23:31: 2333)عیاری، « ی!کنیمهرچه دیدی توی این باغچه چال »ـ 

 بر ملوک جنس از یهنرمند دختران دست ةشد رفو و بافتهی هایقال دادن قرار با پدر
 .کندپنهان می را دفن محل ،است ملوک گور نکیا که نیرزمیز اتاق کف یهاخشت

 تا بلکه ،رفتپی نیا در فقطنه ،شده مرتکب (ملوک) رفتپی نیا کنشگر هک یگناه
 به زیآمهیکنا و گنگاشارات  .شودنمی روشن مخاطب ایبر واضح طوربه زین قصه آخر
اثر  بر و بزرگ و جدی نبوده چندان او گناه که کندیم تیتقو را ظن نیا ملوک گناه

 نیچن یریگشکل باعث گزار،نشک عنوانبه جامعه دوران، آن بر حاکم غلط فرهنگ
از  هنوزاست که مادر ملوک که  پاافتادهشیپشده است. این گناه چنان  یافاجعه

مگه ملوک »پرسد: ش میبرادرشوهراز شوهر و است،  اطالعیبسرنوشت دخترش 
 (.  44:11:26: 2333)عیاری، « خواید بکشیدش؟کار کرده که میچه

 نتیجۀ به دستیابی برای ،شودیم بررسی «کنشینِح» هایمؤلفه روایت، در اگرچه
 روایت شود. در توجه هم پیشاکنش یهامؤلفه به است بهتر بحث، تکمیل و درست

 طرز و تاریخی فرهنگی، یهاهیال در ریشه مردساالرانه یهاکنش ،خانۀ پدری فیلم
 قرون طی که ایاجتماعی فرهنگی ـ سرزمین دارد؛ الزامات این مردان و زنان تربیت

 نیازهای رفع برای موظف کرده را زن و دانسته برتر عنصر را مرد همواره متمادی،
 مردان نظر نیتأم و رضایت کسب درصدد خویش، تمایالت از فارغ و کند تالش مردان

 بلکه زنان قدردانی نشده، هایایثارگری و هاتالش از فقطنه سو دیگر از. باشد خانواده
 تاریخی گذشتۀ در است. آمده شماربه زنان تاریخی وظیفۀ حکم در هااین کوشش

 که آنجا تا ،اندنداشته شأن جایگاه درخور اجتماعی و فردی نظر از گاهچیه زنان ایران،
 خانواده ادارة امور اقتصادی زنان، ازدواج در) شیخو تصمیمات تحمیل بر عالوه مردان

 تصمیم نیز زنان نبودن یا بودن ندهز برای گاه( زنان به متعلق اموال درخصوص حتی و
پیشاکنشی  یهامؤلفه جزء فعلی، کنش بر ثرگذارا فرهنگی و تاریخی گرفتند! مواردمی

 و سعی گزینش، شوق، سنجش، اراده، و عزم نیاز، احساس ازقبیل ییهامؤلفهاست؛ 
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 ستیابید یسوبه را زنان این که کارهایی انجام و خانۀ پدری فیلم در کنشگر زنان تالش
 در .دهدیم سوق مستقل، انسانی عنوانبه هویتشان اثبات یعنی خویش، ارزشی اُبژه به

 تا زنان کنش و اصلی است حقیقت کنش و ماهیت که وجود دارد مراحلی روایت، طول
 کنشگر و درونی است و ذهنی مراحل این اکثر ست.هانیا بر مشتمل رفتپی آخرین

 کنشگر بخشد.عینیت می هاآن به بعد مرحلۀ در و پروراندیم خود ذهن در را هاآن ابتدا
 دهد. و اقداماتی انجام می ورزدیم اهتمام خویش ارزشی اُبژة به دستیابی برای

 نیکمتر تواندنمی جامعه نادرست فرهنگ ۀغلبدلیل هب (ملوک) رفتپی نیا کنشگر
 ۀسلط کیتار یۀسا در مفیل یارزش ةاُبژ و را حفظ کند( حق زیستن) اشیانسان حقوق
ضدکنشگرها  .شودیم مالیپا یپدر ۀخان یخصوص میحر یهزارتو در و خانواده مردان

 یزندگ یبرا را تلخ یانیپا ی،اجتماع غلط یباورها ریتحت تأث، آرامش کمال درنیز 
 موفق و برادر پدر ،جانش حفظ برای ملوک تالش با وجود و زنندیم رقم جوان دختر

 را دفن و قتل (،رسدیم راه از ادیز ریتأخ با که یاریکنش) مادر آمدن زا شیپ دنشویم
ی او در خانۀ پدری، باعث سپارخاکحضور عموی ملوک بعد از قتل و . انجام دهند

شود که قتل ملوک بر اثر شود بیننده کنش پدر ملوک را ارزیابی کند و مطمئن میمی
ی یا القای عموی ملوک تا حدی سازمجابتحریکات عمو انجام شده است. قدرت 

 ۀصحن درقتل ملوک( انجام شود. کنش )کوشد بوده است که پدر ملوک با تمام توان می
 خود کوچک دختر ،زیرزمینة پنجر ۀروزن از حسن ییکربال اول، رفتپی یانیپا
 یزن صورتبه ،دوم رفتپی در که یدخترک ؛است تاب بر سوار که نگردیم را «حانهیر»

 .بود خواهد فیلم نشگرک جوان
کنشگر از سوی  اقدام شکیب( ملوک قتل) اول رفتپی در اصلی کنش انجام از پس

 . شودقضاوت و ارزیابی می مخاطب
 بازیگران همان یا داستانی هایشخصیت تنها گرمس نظر از کنشگر مفهوم و معنا

 زمان، الًمث باشند؛ داشته انتزاعی حالت است ممکن کنشگران این گاهی نیستند؛
 در توانندمی که هستند غیربشری عواملی که غیره و حیوانات شرایط، تاریخ،
 .(116: 2336 ی،مراد وعباسی ) کنند ایفا نقشی داستان

 ایران تاریخ از نمادی او عموی و پدر ، محتشم،خانۀ پدری نخست روایت رفتپی در 
 و است ایران فرهنگ بر مسلط ی«مردساالرانه نظام» اول رفتپی کنشگر واقعبه هستند.
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 گونهشود. همانارزیابی می و قضاوت فیلم روایت طول در مردساالرانه تفکر درحقیقت
 این در. است گفتمانی هاینظام از یکی القایی گفتمان شد، نظری بیان چارچوب در که

 زا یکی نظام، این در. هستیم کنشگر و گزارکنش میان تعامل نوعی شاهد گفتمان، نوع
 او، در گذاشتن تأثیر با و دهد انجام را کنش که کند متقاعد را دیگر طرف باید طرف دو

 توانمی پس دهد؛ سوق مورد نظر کنش سویبه را او شده، وی توانش تغییر باعث
 فیلم، نخست رفتپی در تعریف، این براساس القاست. و باور بر مبتنی نظام این گفت

 با کنند. عموملوک می دخترش کُشتن به متقاعد را سنح کربالیی ملوک، عمو و برادر
 را پدر خانواده، اعتقادی و فرهنگی پیشینۀ بر هیتک با دارد و ملوک پدر بر که یریتأث

 نیز سازیمجاب معنایی برساند. نظام قتلبه را دخترش که کرده اغوا و تحریک ازپیش
 در را دیگری ةسوژ سوژه، ی،معنای نظام این در است. القایی گفتمان اصل بر مبتنی

 دارد. وامی کنش به معلوم نیتی با و خود معیّنازقبل اهداف راستای

 و حسن بر اثر تلقین سازی کربالییمجابقبل بیان شد که کنش  سطور در
 براساس که است شده اغوا و مجاب کنشگر این و گرفته صورت برادرش یهاکیتحر

 نظام در تعبیریبه. برساند قتلبه را دختر خود ،او هدف راستای در و برادرش خواستۀ
 یجابه او بر که یریتأث و دیگر یاسوژه ۀواسطبه سوژه سازی،مجاب تعاملی و معنایی

 تنش شرایط در بیشتر سازیمجاب تعامل معموالً. دهدمی انجام را کنش ،گذاردیم
 را هاسوژه اجبار دیگربه اهدافش به رسیدن برای آن در سوژه که وضعیتی افتد؛می اتفاق

 قتل در را محتشم اجباربه نیز محتشم پدر که طورهمان گیرد؛می کاربه خود نفع به
 دهد. می مشارکت

 و کیتحر ق،یتشو وسوسه،سازی وجود دارد: مجاب تعامل برای روش چهار 
 محتشم از سوی پدر برای انجام کیتحر بر عالوهسازی مجاب تعامل نیا پس. دیتهد

 در دخالت یااندازه تا یسازمجاب یعنی ؛شودفعل قتل، از طرف عمو نیز مشاهده می
 یراستا در کنش انجام یبرا گرید یهاسوژه در زهیانگ جادیا و گرانید یدرون یزندگ
 .است خود هدف
 در شکل زیر ترسیم شده است: نخسترفت پی یکنشگرها ظام گفتمانین
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 نظام گفتمانی کنشی گرمس براساسرفت اول حضور کنشگرهای پی. نحوۀ 1شکل 

 رفت دوم. پی2ـ1ـ3
 ،«حانهیر. »شودیم آغاز جوان یزن توسط یپدر ۀخان درِ شدن کوفته با زین دوم رفتپی

ش کودک دوهمراه به ،است ی ملوکپسرعمو رضا،یعل همسر اکنون که محتشم خواهر
که همچون خواهر مقتول خویش در هنر رفوگری  ریحانه نیز. شودمی یپدر ۀخان وارد

های استاد است، برای کمک به خانوادة پدرش و نیز دریافت دستمزد، با وجود مخالفت
رضا خانۀ عمو را قبرستان آید. علیوبیگاه به خانۀ پدری میگاه سرسختانۀ همسرش،

 :کندوآمد ریحانه به آنجا مخالفت مینامد و به این بهانه با رفتمی
نکرده خونه کنم ]...[ الزمدیگه بیایی تو این قبرستان ریزریزت می بار کی»ـ  

ذارم بیاد تو این شو ول کنه و بیاد توی این قبرستان بیگاری ]...[ من دیگه نمیزندگی
)عیاری، « هام بیان تو این قبرستان، والسالمخوام بچهقبرستان کار کنه ]...[ من نمی

 (.44:30:24تا  44:31:41: 2333
 تند سخنان) یومعلولعلت یهاشبکه دادن قرار با قصه ةسندینو ،رفتپی نیا در

مشارکت در دارد )ضعفی که نقطهل یدلبه، ناتوانی محتشم در دفاع از خواهرش رضایعل
 را تیروا رنگپی (،نیرزمیز کف یهاخشت بر محتشم خواندن فاتحهقتل ملوک( و 
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 رخ دخترش گور یباال بر مادر ناگهانی مرگ ملوک، قبر از یبردارپرده با تا سازدیم
 و گزارکنش عنوانبه شیخو حقوق احقاق به زنان دیشد لیم ،دوم رفتپی در. دهد

 مطرح کنشگر عنوانبه حانهیر یاز سو ،یارزش ةاُبژ عنوانبه زنان یانسان هویت اثبات
، خانواده زنان، یعنی ارهایکنش یاز سو ی فیلم،ارزشة اُبژ آنتبع به و کنشگر .شودیم

 و خانواده زنان ،اول رفتپی همچون زین رفتپی نیا یرهایپذکنش. شودیم تیحما
 (حسن ییکربال) خانواده پدر ،زین دوم رفتپی یانیپا ۀصحن در .هستند رانیا ةندیآ زنان

 معلق هوا در ،تاب بر سوار که نگردیم را «نهیسک» شیخو ةنو زیرزمین، ةپنجر ۀروزن از
. بود خواهد داستان کنشگر ،جوان یزن صورتبه ،سوم رفتپی در که یدخترک ؛است

ترسیم  شکل این به داستان یهادادهبراساس  دوم رفتپی یکنشگرها نظام گفتمانی
 شده است: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 نظام گفتمانی کنشی گرمس براساسرفت دوم . نحوۀ حضور کنشگرهای پی2 شکل

 سومرفت پی .3ـ1ـ3
 ،یدرۀ پخان درِ شدن گشوده از پس ،یقبل رفتپی دو همچون ،زین سوم رفتپی در
 با نشدن مواجه یبرا محتشم، بزرگ دختر ،«نهیسک. »شودیم وارد جوان یزن

 اتاق اکنون برد کهیم پناه نیرزمیز ییانتها اتاق به ،ستین او لیم باب که یخواستگار
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 خواهدیم کتک به توسل با محتشم. است محتشم زال خواهر ،«فرخنده» یخصوص
 بیان هیگر با را شمخالفت لیدل نهیسک .دیایب مهمانان اتاق به کهد کن داروا را نهیسک

 :کندیم
 « شما رو داره بابا... [ سنسکینه:»]
 « !ترهحرف زیادی نزن اون از من کوچیک ]محتشم:[»
 (.44:00:20: 2333)عیاری، « ]سکینه:[ یک سال»
 پدربزرگش یهااکیتر خوردن با انهیمخف ی،ناگهان یمیتصم با ی،قیدقا از پسو ا

 .کند خود را بکُشدسعی می
 لیمعالوه بر  او اقدامات گزارکنش و عامل که است نهیسک رفتپی نیا کنشگر

 بر حاکم یمردساالر فرهنگ ش،یخو یانسان هویت اثبات و حقوق احقاق به نهیسک
 .است خانواده ۀنمردا استبداد و جامعه
 سالانیم یمرد با افتهیبیترت و نامطلوب ازدواج به ندادن تن چه نه،یسک یهاکنش 

 یافشا باعث ،یخودکش به اقدام چه و رسدیم جهینت بهاش عمه و مادر تیحما با که
 گور و ملوکل قت ،یافشاگر نیا با شود.می خانواده یاعضا یۀبق یبرا ملوک قتل راز

 یانتها اتاقدهد دستور می حسن ییکربال و شودیم لیتبد یخانوادگ یراز به او یپنهان
 .شود قفل اتاق درِ و هیتخل زیرزمین

 یراه ازهرچند  او، تالش و یاجبار ازدواج با مقابله در نهیسک کوشش محصول
 زنان نجات و رانیا زنان تیوضع رییتغ یبرا ناخودآگاه یتالش قتیدرحق نادرست،

پی نیا رانیپذکنش نیبنابرا؛ شناخت است بدون و ناخواسته یهاواجازد از بعد نسل
 .هستند رانیا ةندیآ نسل دختران و زنان خانواده، زنانعالوه بر  رفت

 ازکربالیی حسن  ،یقبل رفتپی دو همچون ،زین سوم رفتپی یانیپا ۀصحن در
 هوا در ،تاب رب سوار که نگردیم را «ربابه» شیخو گرید ةنو نیرزمیز ةپنجر ۀروزن
 .بود خواهدفیلم  کنشگر جوان، یزندر قالب  یبعد رفتپی در که یدخترک ؛است معلق

این صورت رسم  به فیلم یهادادهبراساس  سوم رفتپی یکنشگرها نظام گفتمانی
 شده است: 
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 نظام گفتمانی کنشی گرمس براساسرفت سوم . نحوۀ حضور کنشگرهای پی3 شکل

 چهارمرفت پی .3ـ1ـ3
 از جوان ۀرباب که تفاوت نیا با شود؛می یپدرۀ خان وارد جوان یزن ،زین رفتپی نیا در

 عزادار مردم از یتیجمع در، شدن گشوده از پس و کندیم باز دیکل با را در ،خانه خارج
 .شوندیم اطیح صحن وارد

 یبرا( محتشم کوچک دختر) ربابه دستبه زیرزمین ییانتها اتاق قفل شدن شکسته
 حسن، ییکربال یعزادار مراسم یاثنا در همآن ،یبافیقال کارگاه یفضا بر افزودن
 روز آن یفردا که کندمی امر «ناصر» بزرگش پسر به و شودیم محتشم خشم موجب

 و یمال استقالل کسبدر جهت  ربابه کنش. بکشد غهتی را ییانتها اتاق درِ یجلو
 تئنش ی اوطلباستقالل و حقوق احقاق به لیم از یبافیلقا آموزشگاه و کارگاه سیتأس

 اهدافش به برای رسیدن قاطعانه ،ضدکنشگران یکارشکن . او با وجوداست گرفته
 به تیقاطع با شیخو یاجتماع استقالل و یانسان هویت اثبات یبرا ربابه کوشد.می

 :دیگویم محتشم
 «ذارم.تو این قبرسون کالس نمی من]ربابه:[ » 
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 «؟ذاریمی کالس قبرستانتو کدوم  پس[ :محتشم]»
 (.42:20:40: 2333)عیاری، « کنمیم هیرو کرا جا ]ربابه:[ یه»

 کسب یبرا تالش ی،اجتماع و یفکر استقالل به کنشگر دنیرس یعنی سخنان ربابه 
 در کنشگر زنان ی،قبل رفتپی سه در که یارزش ةاُبژ به ینسب یابیدست و یمال استقالل
 و سرخورده ۀحانیر و مقتول ملوکشدند )یم مواجه شکست با ای آنبه  رسیدن

رفت، . در این پی(نهیسک نافرجام یخودکش) رفتندیم شیپ مرگ مرز تا ای( دهیدبیآس
از  شود. اولین القا کنش ربابه است کهدو شکل القایی در نظام گفتمانی کنشی دیده می

را باز کند. دوستان ربابه او را ترغیب شود تا قفل اتاق ی دوستانش تشویق میسو
بافی اضافه کند. ربابه هم که کنند که در را باز کند و به فضای کالس درس قالیمی

 عنوانبهانگیزة کافی برای باز کردن درِ اتاق دارد، با تشویق و تحریک دوستانش 
ی از سوشود. دومین گفتمان کنشی القایی می تریقوالقاگران، این انگیزه در او 

کند، ربابه درِ اتاق را باز می که یزمانمحتشم است.  شوهرخواهرو  پسرعمورضا، علی
با  رضایعلکند که مانع این کار شود. می شود و محتشم را تحریکرضا مطلع میعلی

 شود.این کارکرد القایی باعث فرایند کنشی محتشم می
 در ،گرفت نظر در را نشگرضدک نقش محتشم یبرا توانیم گرچه ،رفتپی نیا در
 و سماجت(، حسن ییکربال ش،یخو یمتوفا پدر همچون) ضدکنشگر پدر نیا وجود
 در. شوده نمیدید زنان یاجتماع و یقانون حقوق با مقابله در یسنت مردان تیقاطع
( نهیسک دختر) کوچکش ةنو نیرزمیز ةپنجر ۀروزن از محتشم ،رفتپی نیا یانیپا ۀصحن

 خوردن تاب در را او یمهربان با دخترک پدر که یدرحال کند؛می تماشا تاب بر سوار را
 رییتغ دستخوش دیعقا ،زمان گذراثر  بر کهدهد نشان می صحنه نیا .دهدیم یاری
پی یهاگفتمان دری حت .هستند دخترانشان همراه و یحام دیجد نسل پدران و شودیم

و موضوعات  است کرده رییتغ هم فیلم ةخوردسال ضدکنشگر نگاه چهارم، رفت
 و مواجهه پیامد، شامل»تواند می «پساکنش» هایکند. مؤلفهکم بروز میپساکنشی کم

« باشد واکنش و کنش جواب سرور، و مسرت و حسرت مجازات، و پاداش بازخورد،
 و پساکنشی بازخورد بحث، مورد فیلمِ داستان . در(213: 2330 حسامی و رفیق،)

 بخشیدن پایان و تعلیق حالت از زنان تقریبی خروج کنشگر، زنان رایب نهایی دستاورد
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براساس  چهارم رفتپی یهاشکن نظام گفتمانیاست.  اجتماعی نابرابر ساختار به نسبی
 :شده است میترس ریز شکلبه فیلم یهاداده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مسنظام گفتمانی کنشی گر براساسرفت چهارم . نحوۀ حضور کنشگرهای پی3 شکل

 پنجمرفت پی .3ـ1ـ3
 و متروک ۀخان اطیح درِیک مرد  رفت،پی نیآخر در ،یقبل رفتپی چهار برخالف

 و «ناصر»خود  بزرگ پسر همراهبهسال کهن محتشم. گشایدرا می یپدر رانیومهین
 .شوندیم اطیح صحن وارد ساختمان مانکاریپ

 ۀافتیاستقالل زن از ینماد میمر. است ناصر نامزد ،«میمر» کنشگر ،رفتپی نیا در 
 و مستقل هویت با یزن عنوانبه ،است یپزشک ی رشتۀدانشجو که او .است امروز

 برهم ،رفته رانیا زنان بر کهرا  یخشونت از مملو خیتار خاک اجتماع، در تأثیرگذار
بیان  مقتدرانه و آشوبدیبرم ،ملوک یپنهان گور و قتل یماجرا از یآگاه از پس و زندیم

 گناهیب یزن ةدیپوس یهااستخوان بر کهساکن شود  یاخانه در خواهدکند که نمیمی
 است: شده بنا( شیپ سال هفتاد در هرچند)

ای زندگی کنم که زیرش یک جنازه خوابیده، من حاضر نیستم توی خونه»ـ 
 (.42:33:13: 2333)عیاری، « والسالم!
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 واضح طوربه ضدکنشگر ،فیلم ۀگانپنج یهارفتپی انیم در که است بار نیاول یبرا
 فایا را ینقش نیچن رنگکم اریبس و یضمن طوربه ناصر .دهدینم نشان را خود حضور

 در ،یقبل رفتپی چهار در ضدکنشگر عنوانبه ،محتشم و شودموفق نمی البته که کندیم
 .است داده دست از را شیخو قدرت کامالً ،رفتپی نیآخر

 از زن خروج ،آن و شودیم یمتجل یقبل کنشگران تالش دستاورد ی،انیپا رفتپی در
 قیتعل با نینمادصورت رفت بههر پی یانیپا ۀصحن در که یحالت ؛است قیتعل حالت

 یبعد رفتپی کنشگران که یپدر ۀخان اطیح تاب یمختلف رو یهانسل از یدخترکان
 ،قیتعل عنصرعنوان به ،مذکور تاب ،فیلم یانیپا ۀصحن در. آمدیدرم شینمابه ،بودند

عنوان به یانسان مستقل هویت به زنان ینسب یابیدست یعنی نیا و است دختران از یخال
 یفروپاش و گذشته زمان ۀکهن دیعقا و یسنت غلط فرهنگاز  دور ،فیلم یارزش ةاُبژ
 یذهن درک رفتن باال دانش،کسب  محصول تیموفق نیای. مردساالر یدئولوژیا یبیتقر
شک بی .است تیروا یخیتار ادوار در هاآن یجیتدر یاجتماع یهاشرفتیپ و انزن

 مردساالرانهبنای آباد و زیبای ساختمان و حیاط خانۀ پدری نمادی از استیالی فرهنگ 
پنجم، این  رفتپیو در  رودیمرو به کهنگی و زوال  جیتدربهدر جامعۀ قدیم است که 

 یمردساالرتصویر درآمده، گویای خلل یافتن تفکر بهای ویران خانه صورتبهنماد که 
شود که قصد پنجم روشن می رفتپیگوی کنشگران ودر جامعۀ ایران است. از گفت

 مردساالرانهدارند خانۀ پدری را خراب کنند که معنایش برچیده شدن کامل ایدئولوژی 
جدیدی شکل  خواهد رفت و نظام گفتمانی نیاز باست؛ یعنی نظام گفتمانی قدیمی 

 در فیلم یهادادهبراساس  پنجم رفتپی یکنشگرها نظام گفتمانیخواهد گرفت. 
  :شده است میترس ریزبه شکل  رفتپی نیآخر
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 نظام گفتمانی کنشی گرمس براساسرفت پنجم . نحوۀ حضور کنشگرهای پی3 شکل

 حرکت. است «زمانیهم» و «درزمانی» اصل دو به وابسته خانۀ پدری فیلم سناریو
 این. شودیم فهمیده زمان طول در شانیوستگیپ براساس فیلم رویدادهای یدرزمان
 این ةجوهر و داده رخ تاریخ طول در که است تفکراتی و دادهایرو از گزارشی روایت

 درهم را تفکرات این زنان تا شده زنان محرک جیتدربه و زمان طول در رویدادها
دلیل این کنشگرها به»مستقل اثبات کنند.  انسانی عنوانبه را شخوی هویت ،شکسته

 کندیمبودگی(، وضعیت موجود را نفی احساس خأل در زندگی با خروج از دازاین )این
نژاد، )شعیری و کریمی« رودی نوعی وضعیت ایجابی پیش میسوبهاین نفی  جهیدرنتو 

 شود. یلم می( که این حرکت سبب استعالی کنشگرهای ف13: 2332

 جریانبه را کنونی حوادث تاریخ، طول در فرهنگی یدادهایرو این آمدن هم گرد
 با زن از نوین شخصیتی شکل گرفته است؛ زن از تازه معنایی که آنجا تا انداخته،

 سیر وارسی برای که است طبیعی پسپیشین.  مختصات از متفاوت و متمایز مختصاتی
 از را رخدادها از یاگستره ،«زن هویت اثبات و اعتبار و ارزش» انتزاعیِ مفهوم تکامل
 یهاهیال و اعتقادات در که رویدادهایی کنیم؛ بررسی نسل چندین در کنون تا گذشته

 ،یانتزاع مفهوم نیا یبررس یتوال در .است داشته ی ریشهرانیا مردان و زنانفرهنگی 
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 زین یزمانهم حرکت با شد، انیب لشیدل باال سطور در که یدرزمان حرکت بر عالوه
 به توجه با رفتیپ هر و دارد جداگانه رفتیپ پنج خانۀ پدری فیلم .میمواجه

 .است ثرگذارا یینها هدف به کنشگران یابیدست بر مجزا طوربه خود، خاص یدادهایرو

نظام براساس  یپدر ۀخان فیلم سینمایی در گرمس ۀگانسه یهارهیزنج یبررس. 2ـ3
 یشکن گفتمانی

 فیلم شود ومی داستان یۀمادست یجوان دختر یپنهان قتل یماجرا ،یپدر ۀخانفیلم  در
 آخر تا را مخاطب رمنتظرهیغ ۀحادث . اینردیگیم شکل یمرکز ۀهست نیهم محور حول
و به  کندیم کیشر «نیرزمیز درمدفون  راز» دانستن درضدکنشگران  با قصه
 .است لحظه چند همان دنید یجزا که کندی دچار میمداوم یهاشورهدل

 و زدیآمیدرم ملوک قتل راز با زود ای رید فیلم یهاکنش ،زین یبعد رفتپی چهار در
 چند یبرا کهاست  ییماجراها گرنظاره ملوک روح که رسدیم باور نیا به مخاطب گاه

 که یرتقد یاز سو ،کنشگرعنوان به ،زنان نیا. دهدیم رخ «یپدر ۀخان» در زناناز  نسل
کوشند به می ،کندیم جادیاها آن در را حقوق احقاق و استقالل شدن، دهید به لیم

 یابیدست به لیتما و استقالل به لیم. دست یابندشان زنانه هویت اثبات و شیخو ارزش
 یبرا یثاقیم ۀرابط فیلم، نیا و در کندیم عمل گزارکنشعنوان به یانسان حقوق به

 هستند رفتپی هر کنشگران که شده جادیا یزنان انیم یضمن رتصوبه هدف به دنیرس
 .شودنمی آن به ایهاشار چیه و

 ینسب یابیدست انیدر پا و آزمون سپس ثاق،یم ابتدا ،فیلم یکل ساختار چارچوب در 
 نیا. دارد را هاآن مالزم کنشگران و هیپا کارکرد سهفیلم  داستان. دیآیم هدف به

 مانیپ ة: منعقدکننداز ستا عبارت کنشگران. ی استداور و مونآز مان،یپ کارکردها
 آزمونگر ؛(خانواده زنان از نسل چند) مانیپ متعهد و( یضمن طوربه خانواده زنان)
 و خانواده مردان) داور ؛(خانواده زنانشونده )آزمون و( رانیا ۀجامع و خانواده مردان)

 وشونده آزمون مان،یپ متعهد یهانقش تا (.خانواده زنان) یداور مورد و( رانیا ۀجامع
 به رفتپی نیا شود،یم داستان قهرمان که مینده واحد یکنشگر به را یداور مورد
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 هارهیزنج نیا از ییهانمونه ،مطلب شدن روشن یبرا، . در ادامهشودینم لیتبد تیروا
 شده است. ذکر

 یثاقیم یرۀزنج. 1ـ2ـ3

فیلم  در که یبرتر قدرت .شودیم بسته باالتر یقدرت و کنشگر نیب معموالً مانیپ
 هدف به دنیرس در را کنشگران و کندیم منعقد یثاقیم کنشگر با یپدر ۀخان سینمایی

 استقالل یبرا زنان راسخ قدرت بلکه ،ستین یخاص ارگان ای شخص سازد،می متعهد
 .است یانسان حقوق احقاق به لیتما و نافتی

 زنان یثاقیم ةریزنج است. شده جادیا یضمن یمانیپ زین یلمف زنان انیم فیلم، این در

 یانسانعنوان به زن هویت اثبات و شانیهاآرمان و یانسان حقوق به یابیدست یبرا را

 .دهدیم وندیپ گریکدی به ،مستقل

 رایز ند؛گریکدی مکمل اریکنش و کنشگر گرمس، یکنش نظام گفتمانیبراساس 

 در. ابدیب را خود مطلوب تا کندیم کمک قهرمان به که ستا ییروین ای فرد دهندهیاری

 ثاقیم یضمن طوربه که یزنان ؛هستند زن زین هارایکنش کنشگر،عالوه بر ، فیلماین 

. بجنگند شیخو یانسان و یاجتماع حقوق احقاق و کمال به دنیرس یبرا کهاند بسته

 پنج در شیخو ارانیکنش تعیمشا با( میمر و ربابه نه،یسک حانه،یر ملوک،) کنشگران

 حقوق به یابیدست آرزوها، طلب: کنندیم دنبال را یاساس ةانگار سه ،فیلم رفتپی

پی در کنشگران از ارانیکنش تیحما ی.انسان مستقل هویت یجووجست و شدهمالیپا

 مطلوب به دنیرس و اهداف به یابیدست یراستا در کامالً چهارم و سوم دوم، یهارفت

 مقتول جوان زن ،هستند قهرمان گریاری خانواده ةزند زنان فقطنه. است ارینشک یذهن

 فایا را اریکنش نقش یضمن طوربه ،چهارم و سومهای رفتپی در زین اول رفتپی در

 قدرتمند یاریکنش «ملوک دفن محل و قتل یافشا» م،چهار و ومس رفتپی در. کندیم

 راز نیا دانستن ایگو. است شیخو مطلوب و فهد به ربابه و نهیسک دنیرس جهت در

  .دکنمی ترمصمم مقصود به دنیرس در را او که بخشدمی قهرمان به یجسارت و روین
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 یی اجرازنجیرۀ . 2ـ2ـ3
 را یدستور یهاقاعده و واژگان یمعنا دیبا ،جمله یمعنا شناخت یبرا کهگونه همان

آگاه  آن ییاجرا زنجیرة و هارفتپی ینامع از دیباهم  متن یمعنا شناخت یبرا ،میبدان
 .باشیم

 رنگپی ضدکنشگر و اریکنش ر،یپذکنش گزار،کنش کنشگر، حضور ۀمجموع
ضدکنشگر  و کنشگر قیاز طر ییروا زنجیرة کی از تیروا یربنایز .ندیآفریم را تیروا

 دوگانه یهاتقابل به و آوردیم دیپد را یاساس ییهاکنش هاآن ارتباط که شودیم ساخته
اش مردساالرانه دیعقا با مرد ،یپدر ۀخان یینمایسفیلم  در. دهدیم حضور ةاجاز

 ،تیروا نیا در اگر و آوردیموجود به را هاییهمبارز وها آزمون ،ضدکنشگر عنوانبه
 یافکنگره و ندارد یمحرک چیه تیروا نیا ،میکن حذف را او ۀمردساالران دیعقا و مرد

 ای گرمس یۀنظر یومعلولعلت یهارهیزنج بتواند داستان کنشگر تا تدافینم اتفاق
  .ببرد شیپ هدف به دنیرس و تیروا انیپا تا راها مبارزه و هاآزمون یعبارتبه

 .ردیگیم شکل داستان طرح ساختار در متعدد کنشگران حضور با فیلم این تیروا
 ،«ملوک»در قالب  کهست ا« بودن زن» مفهوم ی،اریع انوشیک تیروا در قهرمان

 که یاپوسته و است رییتغنسل در حال بهنسل «میمر» و «ربابه» ،«نهیسک» ،«حانهیر»
 به یابیدست یدر پ فیلم زنان. است «زن» نام به یمفهوم رد،یگیم بر در را تیروا کنشگر

 ،دشونیم روهروب فیحر مقاومت با ،(یاجتماع حقوق و گاهیجا اثبات و ارتقا) هدفشان
 استقالل به لین و حقوق احقاق به لیمبرتر ) یقدرت و رندیگیم کمک گریاری از

 .راندیم شیپبه هدفسمت به را هاآن (یاجتماع

 یانفصالزنجیرۀ . 3ـ2ـ3
 ةبر عهد هارهیزنج شبردیپ و کندیم فایا فاعل کنشگر را یاصل نقش ،زین رهیزنج نیا در

 در زن است، رانیا زنانۀ ده نیچند سرگذشت هک یپدرۀ خان یینمایسفیلم  در. اوست
خانۀ  نیرزمیز در نهفته راز و ملوک یپنهان قتل یماجرا .یابدمی تکامل رفتپی هر

 قوّت یبرا یعامل ،سندهینو یذهن کارگاه در و فیلم سینمایی یاصل یۀمادست پدری
 .شودمی یبعد یهارفتپی در زنان گرفتن
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 زانیم ،شودکُشته می تیروا آغاز در که یجوان زن شدن مجازات یبرا قصه، نیا در
پی حال،با این  .است یکاف مجازات نیا یبرا او «بودن زن» بلکه ؛ستین مالکش گناه
( حسن ییکربال) دختر قتل دستور صادرکنندة که رودیم شیپ یاگونهبه تیروا رنگ
. ستدیایم حرکت از( محتشم) او دستور ةدهندانجام و اندام دهدیماز دست  را شیصدا

 همراه یگرید عدم با یکی وجود و است تضادضدکنشگر از نوع  با کنشگر انیم ارتباط
آنجا  از ملوک روح دیشا که نیرزمیز ةپنجر ۀروزن همان از نندهیب تیدرنها .است
 همان از کند؛می تماشا را)محتشم(  ضدکنشگر جانپیکر بی ماجراست، گرنظاره
را  «زن» عنصر بودن دارادامه و ستیز کنشگراندض رفتپی هر انیپا در که ایروزنه

 لمیف یزمان فصول ،مختلف یهانسل دختران خوردن تاب ۀخالقان فیموتنگریستند. می
 دیباعنوانش  با توجه به که آباد یسرا آن ،رفتپی نیآخر در ند.کمی جدا هم از زین را

 یامخروبه به ،بود شده زنان آزار و ریتحق محل و قتلگاهاما  بود،می دیام و امن ۀخان
 روز چهل تا ناحق خون کی» ،محتشم همسرقول به رایز ؛شد لیتبد آلودگناه و زشت
 (.44:33:00: 2333)عیاری، « امتیق امیق تا بعضی وقتام ،هکنمی کساد را بازار

 جهینت. 3
 هدف و «یزیرهبرنام» تابع و «کنشی» خانۀ پدری سینمایی فیلم در غالب گفتمان
 معنای کنندیم تالش خویش پویایی و تحرک با فیلم کنشگراناست.  شدهتعیینازپیش

 مریم، و ربابه ،نهیسک .دهند تغییر خویش مطلوب و دلخواه معنای به را نامطلوب
دست که به ییهاییتوانا و ازهایامت با و هستند برنامه فیلم، تابع کنشگران عنوانبه

 یارهاکنش کمک با کنشگران تیدرنها و کنندرا ایجاد می کنش اصلی رموتو آورند،می
 مستقل انسانی عنوانبه خویش هویت و ارزش به و شوندیم پیروز مخالف نیروی بر

 رفتپی در و شودیم مشاهده بعدبه سوم رفتپی از مداربرنامه نظام د. البتهابنییم دست
 با ،ورزدیم مبادرت قتل کنش به برادرش تحریک به حسن کربالیی که فیلم این اول

 روییم. روبه «سازیمجاب» و «القامحور گفتمان»

 داستان و است وابسته «زمانیهم» و «یدرزمان» اصل دو به خانۀ پدری فیلم سناریو
اثر گذاشته  هم بر و داده پوشش را گریکدی یافق وعمودی  محور دو در هارفتپی



 2042 پاییز و زمستان، 21، شمـارة 6سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

330 

 

 صورتبه رفتیپ هر که است رانیا زنان سرگذشت از یخیتار یتیروا فیلم کل. است
 . پردازدیم هادهیپد یبررس به یجزئ و مجزا

گفتمانی  نظام ؛میمواجه رفتپی پنجدر طول  یکنش گفتمانی نظام با، لمیف این در
 یارزش ةاُبژ یابیدست به جیتدربه و شروع خانواده جوان دختر ۀانیمخف قتل از که یکنش

 گرمس، یکنش نظام گفتمانیبراساس  فیلم سینماییاین  ییروا لیتحل با .شودمیمنجر 
به این  دارند؛ فعال حضور معنا در فرایند گسترشگانه پنج کنشگران که شد روشن

 نه،یسک حانه،یر ملوک،در قالب  «زن مفهوم)»کنشگر  ،یداستان رنگپی در که صورت
 رفع یبرا ،یانفصال و ییاجرا ،یمانیپ یهارهیزنج در خاص ینظم با( میمر و ربابه

 خاص یهدف به یابیدست یدر پ و همسو( یاجتماع گاهیجا و استقالل فقداننقصان )
 و برسند( مستقل یانسان عنوانبه زن تیهو اثبات) یارزش ةاُبژ هب تا کوشندیم

 فراهم را قهرمانان کنش یدشوارساز ای لیتسه طیشرا زین ضدکنشگرها و ارهایکنش
 روهروب( مردان) یفانیحر مقاومت با هدف، به یابیدست یبرا( زنان) کنشگران .کنندیم
 کهاست  ییروین ای است فرد ای دهندهیار. یرندیگیم کمک اریکنش از و شوندیم

 هم( ریپذکنش) افتگریدر کی روال نیا .کندیمتر راسخ هدف به دنیرس در را قهرمان
 .دارد
 فیلم ساخت در رییتغ نیا ،. در ظاهراست فیلم یۀماوندر نیترمهم زن گاهیجا رییتغ 
 هم و کنشگران هم) شودیم شروع کنشگرها از رییتغ ۀدامن ،باطن در اما دهد؛یم رخ

 گسترش مخاطبان دگاهید یحت و هاگفتمان به و( ندهست رییتغحال  ضدکنشگران در
 تغییرات است، یرانا جامعه از نمادی که خانواده باطن و فرهنگ در اگرچه .یابدمی
 در افتاده، خانه زنان پیکرة بر شوم ایسایه مثل خانه زیرزمین راز و دهدمی رخ کندیبه

 تغییرات دچار نسل، چند گذشت از پس کنشگران، عنوانبه زنان نقش فیلم انتهای
 در ایران جامعۀ و خانواده در زن جایگاه ارتقای حاصلش که طوریبه شود؛می بنیادی
 در کنشگر، ضد عنوانبه محتشم مغزی سکتۀ پایانی، رفتپی در است. معاصر دوران
 به خویش خلوت در وقتی مردان دیکتاتور که دهدمی نشان اش،ویرانه پدری خانۀ

 زال خواهر فرخنده، جملۀ یاد به بیننده و میرندمی درون از کنند،می فکر جنایاتشان
: 2333 عیاری،) «میرید؟نمی زودتر دوتا شما چرا: »گفت خشم با که افتدمی محتشم،
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تدریج و با گذر زمان و کنش غالب در آغاز فیلم، کنش مردان است که به. (44:16:31
 یهاتیروا الگوها، نیا در .شودیمرشد فکری و اجتماعی زنان، به کنش مغلوب مبدل 

 و یتماعاج کنشگر تکامل ریس از و دارد شباهتهم هساخت بژرف در فیلم ۀگانپنج
یک  عنوانبهفیلم،  ینا. درنتیجه دارد حکایت یینها هدف به یابیدست تا زنان یخانوادگ

 روایت، با نظام گفتمان کنشی گرمس منطبق است.

 هانوشتیپ. 3
1. Narratology 
2. Narrativity 
3. Plot 
4. Narrative writing 
5. Roland Barthes 
6. C. Bremond 
7. G. Genette 
8. A. J. Greimas 

9. Tzvetan Todorov 
10. F. D. Saussure 
11. Linguistics 
12. Semiology 
13. Compsition 
14. Ingrained 
15. Changing 
16. Narrative analysis 
17. Action 
18. Sign-semantics 
19. Action discourse system 
20. Sequence 
21. Actant 
22. Sensemaking 
23. Function 
24. Actor 
25. Object 
26. Sender 
27. Passive 
28. Helper 
29. Opponent 
30. Performative 
31. Contratual 
32. Disjunctive 
33. Prescription 



 2042 پاییز و زمستان، 21، شمـارة 6سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

332 

 

34. Instillation 
35. Interactif 
36. Preaction 
37. Postaction 
38. Synchronic 
39. Diachronic 
40. Abeyance 
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