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Abstract 

Background & Objective: Cultural and historical changes are the basis of social events with a variety of characteristics that affect the media–

communication structure of a country at specific timescales. Accordingly, we see a bilateral relationship between history, the culture of specific 
times with discourses and representations as a constructive factor in building different images in the media. Given the function of mass media in 

reflecting the narratives and experiences of the social minorities, it is essential to have a critical look at the field of visual media, especially 

cinema. The cinema has become a communication tool with its visual features and its integration with verbal and discursive features, which is 
more capable of reflecting the living and social conditions of minorities in a society than other media. Among the marginal groups that have 

been marginalized through the mechanisms of media discourse are disabled people. With the help of creating discursive structures and procedures 

for reflecting the lives of people with disabilities, cinema helps to create a discursive order in this field. Therefore, with regard to recognizing 
how to deal with the field of disability in Iranian cinema, the main purpose of this research was to provide a comparative discursive analysis and 

constructivist of the cinema of disability before the revolution and the sixties of Iran. 

Methods: The main method used in this research was qualitative research method of critical discourse analysis using Ruth Wodak's cultural–
historical discourse technique. Discourse is a social outcome that raises the importance of the concept and issue of power. Discourse activities 

have major ideological effects as they help to produce and reproduce unequal power relations between social classes, as well as minorities and 

ethnic–cultural majority, through the ways and means of representing objects and positions people do. The method of sampling in this research 
was purposefully unpredictable, with one discussed in 1960 and 1961 disability cinemas and one in the disability cinema of the 1962, using the 

Roth Wodak's linguistic strategies. Wodak believes in the critical approach of discourse to historical, social and cultural foundations in the 

formation of a category. Since the purpose of this study was to identify the mutual and structuralism of the phenomenon of disability and cinema 
as a tool for social reflection of disability conditions in decades before the revolution and the 60s, the language features of films were identified. 

A historical discourse based on the sociological and cultural context of the cinema was presented. 

Results: The most important conceptual categories that were found in the social construction of the cinema of disability before the revolution 
were the lack of activism of the disabled in society, social isolation. On the other hand, the cinema of the 1962 on the presentation of consistent 

character with the people around him and with the power of learning and communication. Change in the socio–cultural discourse approach 

Disability category in the cinema is evident from the medical–biological paradigm to the social and structuralism paradigm. Given that, the 
traditional framework of disability and disability emphasizes the nature of medical disability, focusing on individual–centered disabilities. 

Meanwhile, the new paradigm defines the medical structure of the disability and, by redefining the disability, defines them as a community–

built problem that is being rebuilt. 
Conclusion: The cinema of disability in Iran, based on the social constructivist approach, depicts disability in the form of critical discourse 

analysis, and the institutions and actors involved in the development of disability discourse in the decades before and after the revolution played 

a significant role. The most important constituent institutions of disability discourse in the pre–revolutionary cinema, family and society, and in 
the cinema of the sixties, was the family, society and the institution of education. Considering the issue of teaching in the field of learning the 

disabled and the psychological support of teachers in this field are significant features of disability discourse in the 1962. 

Keywords: Disability, Social structuralism, Cinema, Critical discourse analysis. 
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  .۳(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ وردینفر برخط انتشار   

ایران )مطالعٔه موردی  شصت دهٔه و انقالب از قبل سینمای در معلولیت اجتماعی ساخت
 های در دنیا بیگانه بودم و پرندٔه کوچک خوشبختی( فیلم

 ۳، محمد کمالی۲امیرمسعود امیر مظاهری*، 1مونا اسدیان
 سندگانینو حاتیتوض

 تحقیقات، تهران، ایران؛. دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 1
 شناسی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایران؛. دکترای جامعه۲
 (، تهران، ایران. پزشکی تهران )ایرانعلوم . دکترای تخصصی آموزش بهداشت، استاد، دانشگاه۳

  a.amirmazaheri@gmail.com *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷ مهر ۶ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷ مرداد ۸ دریافت:تاریخ 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

های تصویری با نمایش فیزیکی و تصویری ها در جامعه هستند و در این مسیر، رسانهسازیها و نیز کلیشهو بازنمایی هاها و واکنشنمای کنشها آیینٔه تمامرسانه زمینه و هدف:
گرایانه از سینمای ناتوانی قبل کنند. این مطالعه با هدف بررسی تحلیل گفتمانی تطبیقی و برساختمختلف نظیر معلوالن ارائه میهای اجتماعی ها، بازتاب بهتری از گروهتعامل

 از انقالب و دهٔه شصت ایران انجام شد. 
شیؤه هدفمند غیراحتمالی انجام پذیرفت که گیری بهونهتاریخی روث وداک صورت گرفت. نمروش اصلی پژوهش کیفی بود و با استفاده از تحلیل گفتمان فرهنگی بررسی:روش

 شناختی روث وداک تحلیل گفتمان شد. کمک راهبردهای زبانفیلم از سینمای معلولیت دهٔه شصت بهفیلم از سینمای معلولیت دهٔه چهل و پنجاه و یکیک
بر نبود کنشگری فعال معلوالن در جامعه و انزوا و طرد اجتماعی بوده و ای قبل از انقالب مبتنیهای مفهومی سینمبندیمعلولیت در مقوله سینمای اجتماعی ساخت ها:یافته

 درمقابل، سینمای دهٔه شصت بر ارائٔه شخصیت سازگارپذیر با اطرافیان و دارای قوای یادگیری و ارتباطی تأکید دارد. 
ی اجتماعی، مقولٔه معلولیت را در قالب تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی کرده و نهادها و کنشگران دخیل در گرایسینمای معلولیت در ایران براساس رویکرد سازهگیری: نتیجه
 های قبل و بعد از انقالب نقش مهمی دارند. گیری گفتمان معلولیت در دههشکل

 گرایی اجتماعی، سینما، تحلیل گفتمان انتقادی.معلولیت، برساخت ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 چهرٔه از متفاوتی مختلف، بازتاب هایسال طی رسانه تاریخ در

 در و زمینه این در که گوناگونی هایروایت. مشاهده شده است معلوالن
 و ناتوانی بحث اهمیت شود،دیده می ایرسانه مختلف یهاقالب

 به باتوجه متمادی سالیان در که داردبیان می جامعه در توانی راکم
 ایرسانه و کرده پیدا نمود متفاوت صوربه موجود اجتماعی وضعیت

: کرد تعریف گونهاین توانمی را معلولیت اجتماعی واقعیت. استشده 
 موقعیت که افراد از بزرگی گروه توسط اختالل تجربٔه از متنوعی گسترٔه

 تحت و شدنرانده حاشیه محرومیت، به ازاعم دارند؛ مشابهی
 از آکسفورد نامٔهلغت تعریف به باتوجه(. 1) قرارگرفتن استفادهسوء

 فرد، ارتباط از عضوی عجز یا ناتوانی به اشاره برای واژه معلولیت، این
 قانون توسط برساخته عجز بدنی یا یا ذهنی پول، وضعیت با معلولیت

شده  معطوف افراد به تعاریف، معلولیت مجموعه این در. رودمی کاربه
 فقیربودن و نقش انتظارهای با که اجتماعی یا پزشکی است؛ وضعیتی

 کسب و کار انجام برای افراد توانایی در هاییربط دارد. محدودیت
 مدل طبق (.۲) است قوانینش و جامعه برساختٔه که درآمد

 یا بستر در فرد اختالل از تابعی ناتوانی(، شناختیبوم) بومیاجتماعی
 و اجتماعی هایمحدودیت. شودمی بازتعریف اجتماعی زمینٔه

 است ناتوانی داشتن تجربٔه بر تأکید اصلی عوامل عنوانبه ساختاری
(۳ .) 
 هاینگرش از بازتابی و شاخص هاسینما، فیلم کارآمدنروی زمان از

. اندشده محسوب آن بر حاکم اجتماعی موقعیت و خود زمان جامعٔه
 سینما در را موجود، بخشی اجتماعی هایاقلیت میان در نیز معلولیت

 و فراز با دیداری رسانٔه این تاریخ طول در که داد اختصاص خودبه
 . است بوده روروبه نگرشی نظر از هایینشیب

 و شده مشروط جامعه واسطٔهو به است جامعه جاکه هنر، آیینٔهازآن
 رویکردی شاهد ایران و جهان سینمای ابتدا در(، ۴) شودمی تعیین

 بوده است؛ توانکم افراد درقبال عامه فرهنگ در کارانهمحافظه
 هایحوزه در پیشرفت با اما است؛ ناتوانی برمبتنی که رویکردی
 تکامل نیز هافیلم در معلول افراد هایحقوقی، بازنمایی و اجتماعی

های یافت. حضور معلوالن در سینما و بازنمایی شیؤه زندگی و تعامل
ای معلولیت در سینما گیری گفتمان رسانهها، موجب شکلارتباطی آن

 طرد یا تسلط به زبانی گستردٔه هایظرفیت از استفاده با هاشد. گفتمان
 با میان، سینما این در کند.می کمک مخصوصی اجتماعی ویکردر
 اقلیت جایگاه تضعیف یا تقویت به زبانی خاص رویکردهای کارگیریبه

 زبان با ارتباط در آنچه درحقیقت. رساندمی یاری رسانه این در توانکم
 خود، در هافیلم گاه که است این رسدمی نظربه فیلم در گفتمان مثابٔهبه

 شناسیزبان قوانین و اندمانند زبانبهها متن. شودمی تحلیل متن مقام
 که سازدمی قادر را زبان، افراد. کرد اعمال هم هاآن بر توانمی را

کنند  باهم مبادله را دیگر مشابه چیزهای و اطالعات، احساسات، افکار
 یادگیری به مردم که دهند انجام قواعدی و هانظام ایجاد با را کار این و

 (. ۵) پردازندمی هاآن
گیری معلولیت ارتباط تنگاتنگ زبان و ساخت اجتماعی، منجربه شکل

 نقش جمعی هایشود. رسانهای میگرایانه در متون رسانهبرساخت
 هاآن. دارند معنا ساخت بر تأثیرگذاری و پذیریجامعه در مهمی

 را خود پیرامون دنیای افراد، آن ازطریق دهند کهمی شکل را هاییراه
 اند؛نداشته معلوالن با تماسی اشخاص از بسیاری. کنندمی درک

 مسئله این پس. گیرندمی جمعی هایرسانه راه از را خود دانش بنابراین
 دهند؟می شکل را واقعیت هارسانه چگونه که بود خواهد اهمیت حائز

 باورهای وسیلٔهبه معلولیت، بیشتر صورت از گفتمانی هایسازه(. ۶)
 از هاآن واقعی تجربٔه تا شودساخته می مردم ذهن در شدهدریافت

 یا اجتماعی برساخت رویکرد از برخاسته مسئله این(. ۷) معلولیت
معلولیت،  جا این در. است حوزه این در اجتماعی ساختارگرایی

 روابط بررسی بر و شده تعریف پزشکی و فردی نه و فرهنگی موضوعی
 فراهم را امکان این اجتماعی ساختارگرایی(. ۸) دارد تأکید قدرت

 بیش که شود گرفته نظر در ضدمحیطی اثر عنوانبه معلولیت تا کندمی
 (. ۹) است نیازمند اجتماعی عدالت به درمان و دارو از

 قالب متفاوت، در موقعیت اجتماعی در باتوجه به اینکه معلوالن
شخصیتی و  هایظرفیت با و گوناگون ایرسانه هایجایگاه و هانقش

 همه فیلم در هنر اند وشده کشیده تصویربه مختلف ارتباطی و عاطفی
 ضرورت ؛(1۰) کندمی آشکار ساختارها به را اشنهایی وابستگی حال

 کرد؛ خواهد چندان دو زمینه این را در گفتمانی شناخت راهبردهای
 به نگرش نحؤه پژوهش، شناخت این انجام از اصلی هدف بنابراین
 سینمای رسانٔه در هاآن فرهنگی و اجتماعی جایگاه بازتاب و معلوالن

 تحلیل هایتکنیک از استفاده با قبل از انقالب و دهٔه شصت ایران
دلیل محدودیت بررسی مجموع به. روث وداک بود انتقادی گفتمان

از دهٔه چهل سینمای  بودمدر دنیا بیگانه ها در مقالٔه حاضر، دو فیلم فیلم
 از دهٔه شصت تحلیل شد.  پرندٔه کوچک خوشبختیمعلولیت و 

 بررسیروش 2
کاررفته در این مطالعه، روش پژوهشی کیفی با استفاده روش بررسی به

 یهافیلم زیاد تعداد دلیلاز رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی بود. به
 به( 1۳۴۴) بودم بیگانه دنیا در فیلم ایران، دو معلولیت سینمای

 کارگردانی به( 1۳۶۶) خوشبختی کوچک پرندٔه و بیات نادر کارگردانی
 بعد و قبل معلولیت سینمای شاخص یهافیلم ازجمله درخشنده پوران

 و شده انتخاب غیراحتمالی هدفمند تکنیک ازطریق که است انقالب از
شمار به شصت و چهل دهٔه معلولیت سینمای برای معرف نمونٔه

 . رودمی
 گیریاندازه منطق با که پوزیتیویستی هایروش برخالف کیفی هایشیوه

 و انسانی هایتجربه بوده، به همراه( آمار کاربرد) سازیکمّی و
 هاکیفی، واقعیت شناسیروش دیدگاه از. پردازدمی اجتماعی هایکنش

 هایفعالیت خالل در و هاآن ها و بینانسان اجتماعی، توسط شکلیبه
 (. 11) شودمی برساخته ایشان تفسیری و نیز بیانی

 ایدئولوژی و قدرت نقش همچنین رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی بر
 این. کندمی تأکید گفتمانی تحلیل بر مؤثر فرامتنی موقعیت مثابٔهبه

 جریان انتقادی گفتمان تحلیل قالب در نود هشتاد و هایدهه در نگرش
دایک،  ون توانمی روازاین شد؛ محسوب گفتمانی رویکرد غالب

 حوزٔه در مذکور تحلیل گذارانبنیان از را فوکو و وداک، فرکالف
 ایدیگر گفتمان، نظریهازسویی(. 1۲) برشمرد شناسیزبان
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۳ 

 ،(گراییبرساخت) اجتماعی گراییعقیدٔه سازهبه. است گرایانهبرساخت
اجتماعی،  روابط و ها و فرایندهاهویت دربارٔه ما گفتنسخن شیؤه و نوع
 تغییر و ایجاد در فعالیت بلکه کند؛نمی بازنمایی خنثی نحوبه را هاآن
 برایمان راها آن که است گفتمان تر، اینساده عبارتبه. دارد نقش هاآن

 (. 1۳) کندمی بامفهوم و معنادار
نظور تحلیل متون و مکاررفته بهدر پژوهش حاضر، روش گفتمانی به

تاریخی روث وداک بود. های نمونه، روش فرهنگیهای فیلمموقعیت
 رویکرد در گفتمان، انتقادی تحلیل نظرانصاحب از وداک روث

 کردن و توصیفتئوریزه ضرورت بر تأکید با خود گفتمانیتاریخی
 هایمضمون و متن خالق اجتماعی فرایندهای و ساختارها
 و ایزمینهپس اطالعات همٔه که کندمی استدالل تاریخیاجتماعی
 نوشتاری یا گفتاری متن گوناگون هایالیه تفسیر و تحلیل برای تاریخی

 است عقیده این بر وی(. 1۴) شود زده گره همبه مندینظام طوربه باید
 قدرت اعمال در تواندمی زبان بلکه شود؛نمی ناشی زبان از قدرت که
 اشنهایی کردنمغلوب یا آن دربرابر و مقاومت کشیدنشچالشبه یا
 را ایدئولوژی و تاریخ و قدرت مفاهیم وداک دیگرعبارتبه. رود کاربه

 با او. کندمی معرفی گفتمان انتقادی تحلیل در کلیدی مفاهیم
 ایرابطه اجتماعی، وجود کردار از شکلی عنوانبه زبان درنظرگرفتن

 را عمل خاص یهاحوزه و زبانیگفتمانی کردارهای میان دیالکتیکی
( اجتماعی ساختارهای و نهادی موقعیت و چهارچوب ازجمله)

 تمرکز. گیرندمی جای هاآن درون گفتمانی کردارهای که داردمی مفروض
تعبیر،  و تبیین فرایند در گفتمان تاریخی هایبافت تمامی بر وداک

 متمایز انتقادی گفتمان تحلیل رویکردهای دیگر از را وی رویکرد
 و متنیمیان گفتمان، روابط تاریخی تحلیل طورکلیبه. کندمی

فرازبانی،  ها، جامعٔهگفتمان و سخنان، متون، ژانرها بین گفتمانیمیان
 یا سازمانیک از شناسیباستان و شناختی، تاریخجامعه متغیرهای

 شامل را آن مصرف و دریافت نحؤهمتن،  تولید فرایند از خاص بستری
 پیوند مفهوم دو بین وداک گفتمان انتقادی رویکرد در(. 1۵) شودمی

 در اجتماعی کنشی را وداک، زبان. قدرت و زبان: است برقرار عمیقی
 برای او(. 1۶) نگردمی متن قالب در را آن و گیردمی نظر

 راهبرد نوع پنج به خود گفتمانیتاریخی رویکرد ساختنعملیاتی
 از مثبت و «دیگری» منفی بازنمایی در هریک که کندمی اشاره گفتمانی

 هاراهبرد. شودمی استفاده رقیب هایگفتمان منازعات قالب در «خود»
 : از عبارت است

 شناختیزبان هایطرح برای: گذاری(انتسابی )نام یا ارجاعی . راهبرد1
 مطالعٔه در مجاز و بیوگرافی و بندی، عضویت، استعارهمقوله چون

  رود؛می کاربه گروهیبرون یا گروهیدرون هایساخت چون موضوعاتی
 را رفتارها منفی یا مثبت هایویژگی: ای )اسنادی(گزاره . راهبرد۲

 منفی یا مثبت وبیشای کمکلیشه خصوصیات و زندمی تخمین یا کلیشه
  کند؛می گذارینام را اجتماعی کنشگران

 که شودمی منعکس هاییاستدالل در راهبرد این: استداللی راهبرد .۳
 سیاسی دربرگیرندگی یا تحقیرآمیز و طرد یا آمیزتحسین توجیه برای
  شود؛می استفاده هاآن منفی یا مثبت هایویژگی واسطٔهبه افراد

 یا دهیقالب به راهبرد مذکور: سازی(منظرسازی )دیدگاه . راهبرد۴
سازی برجسته یا روایت گزارش و توصیف کارگیریبه با گفتمان معرفی

 این: تخفیف و . راهبرد تشدید۵ پردازد؛می رویدادها و گفتارها
 افزایش را گفتارها مؤثر غیرکالمی نیروهای تا بوده تالش در هاراهبرد

 شناسیمعرفت ساختارهای معرفی با معموالً کار این و دهد کاهش یا
 (. 1۴) شودمی انجام متون

-کالن وداک، ذکر دیدگاه از گفتمان تعریف ترخصیصٔه برجسته
 ممکن موضوعی-کالن هر. بیکاری موضوع-کالن مثل است؛ موضوع

 بیکاری، زیرموضوعاتی مثالا  باشد؛ داشته زیادی زیرموضوعات است
. دارد …و جهانی اجتماعی، بازار تجاری، رفاه یهابازار، اتحادیه نظیر

 ییهانظام وجههیچبه و هستند پیوندی و بازها وداک، گفتمان نظربه
 بیناگفتمانیت و شود ایجاد تواندمی جدید یهازیرعنوان. نیستند بسته

 (.1۷) کند پذیرامکان کنش جدید یهامیدان برای را بینامتنیت و
 وداک که مهمی بوده مفاهیم از کنش )نهاد( یکی دیگر هایمفهوم میدان

 اجتماعی هایواقعیت از هاییبخش عنوانبه است ممکن و بردمی کاربه
 کمک گفتمان چهارچوب به دادنشکل و ساختن به شود که فهم ایویژه
 و شود شروع کنش میدانیک درون از تواندمی خاص گفتمانی. کندمی
 رود. پیش دیگری کنش میدان درون در

 هایافته ۳
 معلولیت از گرایانهسنت گفتمان ایران، تابع پیشامدرن گفتمان در بدن

از  معلولیت قبل از انقالب، متأثر هایفیلم اصلی و کنشگران است
 بازنمایی پنجاه و چهل دهٔه ایران اجتماعی و روانی رویکردهای

 جز که است ایگونهبه معرفتی و فکری ساختار درحقیقت. شوندمی
 نحؤه و معلول فرد با تعامل نحؤه در کالسیک پارادایم بازتاب واسطٔهبه

 گرفته پیش در دیگری عمل )نهادها(، شیؤه یهامیدان در وی کنش
 بیات نادر کارگردانی به ( فیلمی1۳۴۴) بودم بیگانه دنیا در. شودنمی

 نادر. شودمی روایت نادر نامبه ناشنوا فردی زندگی آن در است که
 ازطریق را خود درونی گوهایوگفت و افکار و است نقاشی به مندعالقه

 معلوالن دردناک موقعیت به فیلم ابتدای در او. کشدمی تصویربه نقاشی
 دنیا در را خود هاآن شودمی باعث که وضعیتی کند؛می اشاره جامعه در

 ساحل کنار کشیدننقاشی حال در نادر کهزمانی. کنند احساس بیگانه
 قرار اذیت و آزار تحت مرد دو توسط که مریم نام به دختری کیف است

 به کیف در موجود نشانی کمکبه نادر و ماندمی جا ساحل در گرفته،
 نادر که ایخیرخواهانه اقدامات. بازگرداند او به را کیف تا رودمی تهران

 مریم و جلوگیری خانٔه در وی کارکردن نظیر دهدمی انجام فیلم در طول
 یهافارسیفیلم سازیقهرمان او، روند به مریم بستگان از یکی آزار از

 بیانگر او با اطرافیان برخورد نحؤه ازطرفی. کندمی پررنگ را دهه این
 این خوش پایان. است معلوالن درقبال زمان آن جامعٔه فرهنگی دیدگاه

 دیگر از همراه دارداو را به درمان و نادر به مریم مندشدنعالقه که فیلم
 . است سینمایی دورٔه این در فارسیفیلم یهاویژگی

( به کارگردانی پوران 1۳۶۶) پرندٔه کوچک خوشبختیدرمقابل، فیلم 
نام ملیحه بوده که در اثر ضربٔه توان بهدرخشنده، راوی زندگی دختری کم

از فوت مادر، قدرت تکلم خود را از دست داده است. آزار روحی ناشی
در مدرسه به او دارند ها و تنبیه پدر و دیدگاه منفی که معلمان همسایه

گیری بیشتر او موجب تشدید حاالت عصبی ملیحه شده و سبب کناره
 شناس در عنوان روانشود. مریم شفیق، بهاز مدرسه و خانواده می
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شدن به ملیحه سعی در کار شده و با نزدیکمدرسه مشغول به
کردن مشکالت روحی او دارد. او سرانجام با فرصتی که در برطرف

کند از اخراج او از آموزشگاه ن پایانی برای ملیحه فراهم میامتحا
شود خاطرات تلخ گذشته ناشنوایان جلوگیری کرده و سرانجام موفق می

 را از ذهن او پاک کند. 
 یهاپنجاه راهبرد چهل و دهٔه معلولیت یهافیلم گفتمانی توصیف در

صورت توان بهسازندٔه ساختارهای ایدئولوژیک از بدن کم زبانی،
 فقط منزوی، پرخاشگر، فاقد مهارت ارتباطی و وابسته است؛ بدن

 پیشااجتماعی ایشده بود. مقوله تعریف شناختیزیست امری مثابٔهبه
 فرهنگی و بوده زمانبی و مادی تماماً موضوعی و تاریخی هیچ بدون

که در سینمای دهٔه شصت با ورود درحالی ؛(1۸) است نداشته
ها از جامعه و وپرورش، دایرٔه عمل کنشنهاد آموزشکنشگران فعال 

های ارتباطی در کنار خانواده به مدرسه بسط پیدا کرده و آموزش مهارت
توانی از جانب فرد معلول و افزایش حس های کمپذیرش ویژگی

شود. های شخصیتی معلوالن دیده مینفس و استقالل در تیپاعتمادبه
 از منفی را سازیدیگری و بندیمقوله اوج پنجاه، و چهل دهٔه سینمای

 فرهنگی فقر و دوره این سینمای بر پزشکی پارادایم تسلط. دارد معلوالن
 یهابازنمایی توانی، خاستگاهکم پدیدٔه دربارٔه ایران مردم اجتماعی و

 روایت برمبنای فارسیفیلم گرانٔهروایت بُعد و پزشکی رویکرد برمبتنی
 اجتماعی روشنفکرانٔه مضمون هرگونه از دور به عامه طبقٔه هایداستان

 دوره این یهافیلم ناپذیرجدایی خوش، شاخصٔه پایان. است انتقادی و
 آن در رسانه که تاریخی و معرفتی بستر چنین در. است ایران سینمای از
 نظیر اقلیت هایگروه کند، بازنماییمی عمل اجتماع آیینٔه مانندبه

گیرد و همین مسئله، می بر در راها فیلم از محدودی معلوالن، طیف
دلیلی بر تأثیرگذاری ایدئولوژی قدرت و گفتمان سینمای بدن سالم 

 آزمون به را ما زبان عملکرد چگونگی توان است. درکدربرابر بدن کم
 مقاومت و کشیدنچالشبه برای که کندمی هدایت راهبردهایی انواع

و در این تحقیق با استفاده ( 1۹)سرکوبگر است  ذهنی تجارب دربرابر
گیری های گفتمانی روث وداک، تأثیرگذاری زبان بر شکلاز راهبرد

عنوان نهادها یا مقولٔه معلولیت در جامعه و خانواده و مدرسه به
 است.  های کنش اصلی نشان داده شدهمیدان

 بودم بیگانه دنیا در فیلم گفتمانی توصیف .1 جدول
 توصیف گفتمانی نهاد راهبرد و هدف متن فیلم عنوان فیلم

 دنیا در
 بودم بیگانه

به ( 1۳۴۴)
کارگردانی 
 نادر بیات

 .است بیگانه دنیا این در معلول

اسنادی  و گذارینام/ارجاعی
 بندیمقوله از استفاده با

 دیگری و( معلول) ما ضمنی
 زنیبرچسب و( سالم فرد)

 صفت صورتبه آشکار
 منفی ایکلیشه

 جامعه

 اجتماعی لحاظ از که است فردی بیگانه
 است و قبول نشده جامعه در یا شده طرد

 این از و ندارد اجتماعی پذیرش عنصر
 و گروهیدرون ساخت به طریق

 و ما بندیمقوله عبارتیبه و گروهیبرون
 .زندمی دامن هاآن

 پس دردناکی معلولیت، وضعیت
 باعث امر همین است. تولد از
 دنیا در کنند احساس هاآن شودمی

 .اندبیگانه

 با معلولیت وضعیت تشدید
 و تحقیر ابزار از استفاده

 یا سازیتبعیض، دیدگاه
 ازطریق گفتمانی بازنمایی

 قالب در گوینده دیدگاه بیان
 و جدل ،موقعیت توصیف

 توجیه واسطٔهبه استدالل
 منفی و مثبت صفات

 جامعه

 وضعیت( نادر) گوینده دیدگاه از معلولیت
بیان  و زده دامن انزوا به که است اسفباری

 و نهادها جانب از معلول کند فردمی
 و خشونت قربانی خود اطراف کنشگران

 که استدالل این ازطریق نادر. است تبعیض
 نامناسب دارابودن وضعیت دلیلبه معلول
 است، محروم اجتماعی پذیرش از جسمی

 و تاریخی یهادیدگاه به ضمنی صورتبه
 تصویر زمینٔه در زند کهمی دامن فرهنگی

 درحقیقت. دارد وجود بدن از منفی ذهنی
 به بودنمتفاوت حس و انزوا ازناشی فشار
 بودنبیگانه حس و اجتماعی ارتباط نبود

 .انجامدمی
 ایجاد افراد از بعضی در معلولیت

 باعث که کرده روحی یهاعقده
 برایها آن از ایعده شودمی

 و جنایات به درد این تسکین
 برخی و بزنند دست شوم اعمال

 آرامش به را فداکاری، آن با دیگر
: مثال کنند؛ تبدیل روح صفای و

 استفاده با استدالل و جدل
 و مثبت صفات توجیه از

 گوینده دیدگاه منفی، بیان
 موقعیت توصیف واسطٔهبه

 تحریک یا آمیزتبعیض
 جوییانتقام روحیٔه

جامعه، 
 خانواده

 معلول فرد وضعیت توصیف با نادر
 شده است، طرد جامعه از که کسی عنوانبه

 منفی و مثبت صفت دو خاستگاه را وی
 فردی یا جوانتقام فردی: داندمی

 با معلول فرد عبارتیبه. طلبصلح
 که شودمی روبهرو ایدوگانه یهاواکنش

 پذیرش و موقعیت با او سازگاری به بستگی
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 حال در ساحل کنار در نادر
 را دختری که است کشیدننقاشی
 که را وی کیف و دهدمی نجات

 بردمی تهران به مانده جا ساحل در
 .برساند او به تا

 ذهنی تصویر درحقیقت. دارد معلول بدن
 با او رفتارهای کنندٔهمعلولیت، تعیین از وی

 .است اطرافیان

 متوجه اتوبوس در مرد کهزمانی
 احساس ناشنواست، نادر شودمی

 او به و کندمی تأسف و ترحم
 بیچاره. جوان: گویدمی

 دادننسبت ازطریق اسنادی
نادر  به منفی برچسب

 گذارینام/ارجاعی
 صفت از استفاده: تشدید
 وضعیت ترسیم برای بیچاره

 معلول فرد دردناک

 جامعه

 ترسیم فعال کنشگرانی قالب در اطرافیان
 حتماً نکنند تحقیر را نادر اگر که شوندمی

 عنصری عنوانبه و کرد خواهند ترحم او به
 دیده جامعه در غیرعادی و نابهنجار

 .شد خواهند

 نادر :متن مثابٔهبه صحنه توصیف
 صدای آیدمی تهران به کهزمانی

 آن به و شودنمی را ماشین بوق
 .کندمی برخورد

 از استفاده با اسنادی
 به منفی کلیشٔه دادننسبت

بودن  چلفتی پا و دست: نادر
 نادر

 جامعه

 که کسی عنوانبه معلول فرد تصویرکشیدنبه
 کند مراقبت خودش از درستی به تواندنمی

 راحتیبه و شودمی حادثه دچار درنتیجه و
 .گیردمی قرار دیگران اهانت درمعرض

 خوشبختی کوچک پرندٔه گفتمانی توصیف .۲ جدول
 توصیف گفتمانی نهاد راهبرد و هدف متن فیلم عنوان فیلم

 کوچک پرندٔه
 خوشبختی

به  (1۳۶۶)
کارگردانی 

پوران 
 درخشنده

 در: متن مثابٔهبه موقعیت
ناشنوایان،  دخترانٔه مدرسٔه
 کشندمی فریاد ناشنوا دختران

 گوش به بسیاری همهمٔه و
 و ناشنواست ملیحه. رسدمی
 بامپشت از را خود خواهدمی

 مستخدم و ناظم که کند پرت
 .دهندمی نجات را او

 ارجاعی: ساخت
 با گروهیبرون و گروهیدرون

 افراد بندیمقوله از استفاده
: معلول افراد و سالم

 بودن مدرسٔهمتفاوت
 و عادی مدارس از ناشنوایان

 آموزش بودن وظیفٔه
 سالم افراد عهدٔه بر ناشنوایان

دادن معلوالن نجات و نیز
 .توسط آنان

 مدرسه

 ایگونهبه مدرسه در ناشنوا معلوالن موقعیت
 نحؤه متمایزبودن و آنان بودنکه غیرعادی است

 دیده ابتدا همان از یکدیگر با شانگیریارتباط
 و نیستند گفتنسخن به قادرها آن. شودمی

 عنصری مدرسه محوطٔه در فریادکشیدن
 دختری فیلم اصلی شخصیت. است ارتباطی

 افراد. دارد پرخاشگری روحیٔه که ناشنواست
 با متفاوت یهاداشتن ویژگی دلیلبه معلول
 معلمان آموزش و کنترل در عادی افراد

 و روانی یهاحمایت تحت باید و غیرمعلولند
 .باشندها آن اجتماعی

 شناسروان مدرسه برای
: گویدمی او. کنندمی استخدام
 ناسازگار یهابچه به تدریس
 .است مبارزه نوعی برایم

 استدالل: توجیه و جدل
 به آموزش مثبت صفت

 امری مانندبه معلوالن
 برانگیزچالش

 دیدگاه سازی: بیاندیدگاه
 با( شناسروان) گوینده

 مثبت رویکرد اتخاذ هدف
 ناشنوا دختران آموزش برای

 مدرسه

 و آموزشی سطح ارتقای هدف با شناسروان
 در کار ادامٔه قصد معلوالن مدرسٔه شناختیروان

 نوعی راها آن به آموزش و دارد را مدرسه
 او رویکرد. داندمی وضعیت بهبود برای مبارزه

اعتقاد  و است نقادانه معلولیت، رویکردی به
 محسوب متمایز عضوی عنوانبهها آن دارد

 صحیح ارتباط یادگیری توانایی بلکه شوندنمی
 و جوییمشارکت روحیٔه افزایش و

 .دارند را پذیریمسئولیت

 به خطاب مدرسه ناظم
 ماهیک: گویدمی شناسروان

 شویدنمی بند مدرسه در هم
 جوییمبارزه روحیٔه باید پس

 .باشید داشته

 استدالل: داشتن و جدل
 و طلبمبارزه ایروحیه

ناپذیر جهت خستگی
 آموزش بر شدن توجیهیتلقی

  معلوالن.
 پزشکی گفتمان بازنمایی

 از توصیفی :معلولیت

 مدرسه

 محیط در مثبت نبود نگرش بر دال مکالمه این
 کنشگر عنوانبه معلم. است ناشنوایان آموزشی
 کیفی سطح ارتقای به مدرسه نهاد در آموزشی

 با سازگاری و استقاللآموزی و مهارت
 ندارد مثبتی چندان نگرش معلول افراد موقعیت

 نهاد خالق و فعال اعضای مثابٔهبه راها آن و
 .گیردنمی نظر در آموزش
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 و ناشنوایان آموزش واقعیت
 با سازگاری موقعیت دشواری

 هاآن
 به را خود ملیحه، نقاشی

 نشان شناسروان معلم
 آموزاندانش به و دهدنمی

 .بردمی هجوم دیگر

 از استفاده اسنادی: با
 منفی یهاکلیشه دادننسبت

 برچسب و ملیحه به معلولیت
 او به پرخاشگر تحقیرآمیز

 مدرسه

 و ناسازگار عنصری عنوانبه ناشنوا فرد
 عامل او. شودمی داده نشان فیلم در نابهنجار

 یشهاکالسیهم و معلم برای تهدید و خطر
 .است

 رویکرد از شناسروان معلم
 ارتقای جهت جایگزین

 استفاده ملیحه نفساعتمادبه
 صورتبه او از و کندمی

. گیردمی امتحان خصوصی
 عهدٔه از موفقیت با ملیحه
 خطاب ناظم و برآمده امتحان

 باعث تو: گویدمی ملیحه به
 .هستی ما سربلندی و افتخار

 رویکرد سازی: اتخاذدیدگاه
 بازنمایی و ملیحه به مثبت

 فرد درقبال تشویقی دیدگاه
 معلول

 مدرسه

 تغییر به خود، قادر توانایی اثبات با ملیحه
 مدرسه معلمان واژگانی و گفتمانی رویکرد
 جایگاه در ملیحه. است شده خود دربارٔه

 در خویش توانایی اثبات ازطریق ناشنوا دختری
 این در مضاعف تالشی و نوشتن و خواندن

 دهد تغییر خود دربارٔه را معلمان نظر باید زمینه
 در او تحقیر حس و توانیکم ازناشی خأل تا

 .شود ترمیم مدرسه

 بحث 4
 هایگروه اجتماعی بازتاب عوامل عنوانبه هارسانه به کههنگامی
 شودمشخص می گاهنگریسته شود، آن هافرهنگخرده و انسانی مختلف

 بُعدی گرفته، خود به که اهدافی و هاچهارچوب واسطٔهبه زمان طول در
. گذاردمی جای بر خویش از متفاوت هاییچهره و کندمی پیدا برساختی

 سینما کارآمدنروی زمان از نیز ایران سینمای در ایرسانه نظام
 قبل سینمای در که ایگونهبه است؛ شده گوناگونی هایتحول دستخوش

 تغییر نیز و هافیلم محتوایی و روایی ساختار انقالب، تغییر بعد و
 سینمای. شودمشاهده می مسائل به فرهنگی و اجتماعی دیدگاه

 قرار محتوایی و ساختاری تحوالت از جدا نیز زمان این در معلولیت
 تصویربه مخاطبان برای را توانیکم از مختلفی یهاچهره و نگرفته

 معلوالن درقبال عامه فرهنگ باورهای از بخشی چراکه کشیده است؛
 سینمای. گیردمی شکل سینما ازجمله ایرسانه ابزارهای ازطریق

 فرد شخصیت و بدن تا دهدمی مخاطب به را فرصت معلولیت، این
 یا گناه اثر اینکه یا شود نگریسته بدن از نمادی صرفاً عنوانبه معلول
 راه از تواندمی خوبیبه سینما که باشد؛ نگرشی خاص تفاوتی
 منظورو به رویکرد این براساس. بپردازد آن به مختلف هایروایت
قبل از انقالب و دهٔه شصت ایران،  معلولیت سینمای گفتمان تحلیل

 تا کرد واکاوی دوره آن اجتماعی سینمای بافت در را معلولیت باید
جاکه دهٔه شصت شود. ازآن مشخص توانیکم مفهوم برساخت نحؤه

قطٔه عطفی در واسطٔه تغییر نظام ساختاری و حکومتی و فرهنگی، نبه
شود، مطالعٔه تطبیقی در حوزٔه سینمای سینمای ایران محسوب می

 معلولیت بین این دو دوره از سینمای ایران مدنظر محقق قرار گرفت. 
 نامبه فیلم از خاصی گونٔه کارآمدنروی دورٔه قبل از انقالب، در

 دارای مواقع اغلب در و شاد، آواز، پایان خوش مضامین با فارسیفیلم
 این سینمای بارز هایویژگی از سازیقهرمان. شودکمدی دیده می ژانر

 و مضامین و انتقادی دید است؛ بنابراین شاهد دوران

 دارد؛ سرگرمی جنبٔه بیشتر هافیلم و نبوده متنوع هایپردازیشخصیت
 معلولیت، سویٔه نظیر ایمقوله داشت تا انتظار نباید روازاین

 معلوالن نظیر ایحاشیه هایگروه به توجه زیرا باشد؛ داشته روشنفکرانه
 ایجامعه اجتماعیفرهنگی و فکری بلوغ هستند، بازتاب اقلیت در که
 لحاظ از ایران، هنوز سینمای از دوره این در. است خاص زمانی بازٔه در

 واسطٔهبه سینما صنعت و هنر و نبوده اجتماعی، غنی مثبت رویکردهای
انقالب،  به شدننزدیک ازطرفی و اجتماعیاقتصادی هایبحران

 پزشکی مدل و کالسیک الگوهای تسلط درنتیجه ندارد؛ باثباتی وضعیت
برخالف سینمای قبل از . نیست ذهن از دور دوره این در معلولیت از

شمار به ایران سینمای تاریخ در عطفی شصت، نقطٔه انقالب، دهٔه
 ساختار نیز تغییر و فرهنگی و تماعیاج موقعیت دهه این در. رودمی

 و جامعه برای را خاصی وضعیت ایران، حکومتی شیؤه در افتادهاتفاق
 . زندمی رقم ایران سینمای آن تبعبه

 گذار شصت، دهٔه درمقایسه با سینمای معلولیت قبل از انقالب، دهٔه
 تغییر. است انقالب و اسالمی جمهوری کارآمدنروی و پهلوی رژیم از

 آن، تغییر دنبالبه و دهه این سینمای در فرهنگی و ارزشی یهاویژگی
 سینمایی یهادوره سایر از را شصت دهٔه ها، سینمایفیلم مضامین

 وها فارسیفیلم بر دهه، پایانی این سینمای. کندمی متمایز ایران
 زمان خورد وچشم میبه هافیلم هایصحنه در که است هاییخوانیآوازه
 نیز معلولیت سینمای. رسید پایانبه غربی پردازیروایت شیؤه از تقلید

 حوزٔه در تغییراتی وقوع شاهد شصت دهٔه سینمای از بخشی عنوانبه
 سازانیفیلم ظهور. است بوده آن بازنمایی نحؤه و معلولیت گفتمان

 محسن و درخشنده عاملی، پوران صدر حاتمی، رسول علی نظیر
 جدید مفاهیمی شدنبیان ایران، موجب معلولیت سینمای در مخملباف

 پیشین هایدهه معلولیت هایفیلم از متفاوت گفتمانی سبک با همراه
 و شد آواز و رقص هایصحنه بازیگر، جایگزین زنان در حجاب. است
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 دوره، فضای این سازیگفتمان شیؤه در مختلف نهادهای ظهور
 . زد رقم رسانه در را مختلفی

های زبانی به روث وداک در مرحلٔه توصیف گفتمانی با کمک راهبرد
 پردازد. راهبردموضوع معلولیت در قالب بافت می-تحلیل کالن

 گروهیدرون ساخت ایجاد یا بندیمقوله هدف با وداک روث ارجاعی
 راهبرد کاربرد ازطریق همچنین و اقلیت هایگروه از گروهیبرون و

 گروه، سعی آن افراد به خاص صفتی یا نام دادننسبت هدف با گذارینام
. دارد معلوالن درخصوص هاگذارینام و هابندیگروه نحؤه شناسایی در

 و سازیکلیشه هایتکنیک از استفاده با پنجاه و چهل دهٔه هایفیلم
 ما گروهیدرون ساخت ایجاد توان، بهکم افراد به منفی صفات اطالق

 پرداخته( معلول اشخاص) هاآن گروهیبرون ساخت و( سالم افراد)
داند، می قدرت اعمال اصلی ابزار را وداک، زبان که گونههمان. است

 قالب در پنجاه و چهل دهٔه هایفیلم تحلیل در زبانی هایراهبرد کاربرد
استدالل،  و گذاری، اسنادی، جدلارجاعی، نام هایتکنیک
 مفهوم برساخت چگونگی بیانگر تخفیف و تشدید و سازیدیدگاه

است. از  خاص گفتمانی الگوهای گیریشکل و زبان راه از معلولیت
ها، تقابل دوتایی بدن سالم و بدن در تحلیل فیلم مفاهیم بسیارمهم

 بازنمایی بودم، با بیگانه دنیا معلول است؛ برای مثال، در فیلم در
 که است مفهومی پذیریآسیب. هستیم روبهرو پذیرآسیب شخصیت

 با مطابق که بدنی گیرد؛می قرار کامل و سالم بدن مفهوم درمقابل
دهه،  این سینمای. است جامعه بهنجار جسمی موقعیت و استانداردها

 رویکرد طبق که گیرد. موضوعیمی نظر در درمانی موضوع را معلوالن
عاطفی،  و اجتماعی کمبودهای از معلولیت، فارغ پزشکی یا کالسیک

 معلول فرد با اطرافیان و جامعه تعامل نیاز دارد و نحؤه پزشکی درمان به
 فرد جایگاه دهندٔهمعلولیت، نشان اجتماعی ساخت با مرتبط نهادهای و

 تناسب، بیانگربی و نابهنجار پیکر. است اجتماعی بافت در توانکم
 مرور. است شده اعتبارقدرت، بی شبکٔه وسیلٔهبه عمیقاً که بوده کسی

 و تاریخی لحاظ از ناهنجار انسان که کندمی یادآوری فوکو هایدیدگاه
 شایستگی معلول، فاقد و ناتوان شخصیت متون، همچون تمام در نیز
 . است اعتبار و

 مختلف هایصحنه در نادر از منفی بازنمایی با بودم بیگانه دنیا در فیلم
 ارتباط برقراری در معلول فرد نداشتنسالم، توانایی بدن الگوی تسلط و

 از استفاده با و داده جلوه طبیعی را دیگران با تعامل نحؤه و اجتماعی
 پزشکی معلول، الگویی فرد بدن از سازیطبیعی و سازیکلیشه سازوکار

 اجتماعی خشونت اعمال و ترحم احساس. کندمی ارائه معلولیت را از

 تعامل در که است توانیکم کالسیک مدل یهاکلیشه ازجمله نادر به
 شود. دیده می نادر با اطرافیان
 واکاوی و جامعه در معلولیت مختلف ابعاد به دیگر، توجهازسویی
گاهی(، از بدنی وضعیت به معلوالن درونی هاینگرش  خود )خودآ

 مطالب شدنبیان کنار در. است شصت دهٔه معلولیت سینمای مضامین
 ترویج و ناتوانی از اجتماعی مدل به شدننزدیک منظوربه جدید، تالش

های معلولیت در محتوای فیلم معلوالن دربارٔه مندسازیتوان رویکرد
وپرورش آموزش و پزشکی نهاد نظیر مختلف نهادهای شود؛دیده می

 دهه این در را نوینی های کنش اجتماعی، رویکردهایمثابٔه میدانبه
 در سعی و گرفته پیش معلوالن اجتماعی و جسمانی وضعیت درقبال
 افراد برای ترقوی اجتماعی هایارتباط ایجاد و گرانهحمایت آموزش

 تری استاز نهادهای مهم خانواده و که جامعهدارند؛ درحالی توانکم
سینمای قبل از انقالب وجود دارد  در معلولیت اجتماعی ساخت در که

 پرندٔهدر فیلم پرورش نیست. وو اثری از نهادهای دیگر نظیر آموزش
 آموزشی محیط در معلمان وقفٔهبی (، تالش1۳۶۸)خوشبختی  کوچک
مشاهده  فیلم، معلول ملیحه، شخصیت کردنبازاجتماعی جهت مدرسه

 انقالب از بعد سینمای زن سازفیلم درخشنده، نخستین پوران. شودمی
 تصویرکشیدنبه در سعی شناختیروانتحلیلی رویکرد با که است ایران

 در و دارد توانکم افراد خانوادگی و ارتباطی و اجتماعی هایمعضل
 پرورشوآموزش نهاد تأثیر به که گیردمی قرار هاییکارگردان اولین گروه

 کنار در. کندمی اشاره سینما حوزٔه در معلوالن مندسازیتوان در
 در وپرورشآموزش نهاد نقش و معلمان حمایتگرانٔه-همدالنه بازنمایی

 بزرگ گامی برداشتن سالمتی، شاهد و مندسازیتوان گفتمان ترویج
 پرندٔه کوچک خوشبختیدر فیلم  معلولیت اجتماعی مدل ایجاد درجهت

 . هستیم
زدایی های زبانی روث وداک و آشناییدرحقیقت با کاربرد راهبردهای

توان نحؤه ها و صفات نامناسب دربارٔه معلوالن میاز کلیشه
توان را در سازی منفعل از افراد کمها و شخصیتپردازیروایت

ای را های رسانهگذاریسینمای ایران تحت انتقاد قرار داد و سیاست
سمتی هدایت کرد که معلوالن همانند افراد سالم از مزایای شهروندی به

ها صورت کنشگرانی فعال در فیلمو اجتماعی برخوردار باشند و به
 که شود انجام هاییاقدام باید پذیرآسیب افراد رایبازنمایی شوند. ب

 ندارند را امور در کامل مشارکت توانایی چراکه هاست؛آن شایستٔه
(۲۰ .) 

 
 . فرایند ساخت اجتماعی معلولیت در سینمای ایران1نمودار 
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