
 

 
 

 
   

 پژوهش هنرگروه آموزشی 
  

 پژوهش هنررشته در  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

تحلیل گفتمان انتقادي سینماي ایران با تاکید بر آثار : مهرجویی،حاتمی،بنی اعتماد و فرهادي  عنوان:
 :اول استاد راهنما زینب صابردکتر 
  :راهنما دوماستاد   امیرحسین چیت سازیاندکتر 

  دانشجو: پیام طاهري
    93اسفند

 یبن ،رخشانییمهرجو وشی،داریحاتم یت،علینورمن فرکالف، گفتمان جنس ران،یا ينمایس ،يگفتمان انتقاد لیتحل
 ياعتماد،اصغر فرهاد

  واژه هاي کلیدي:

  چکیده: 
که در کنار  یچندوجه يعنوان هنر به نمایرد،سیگ یدر برم زیرا ن يجامعه است که آثار هنر یاز ابعاد اساس یکی یبعد فرهنگ

 ي دهنده نشان تواند یخود دارد و م ي با جامعه یمتقابل ي همراه است،رابطه زین یشناخت زبان یبا مبان يبصر يها نشانه
و  میمربوط به تقس يها ینیب روابط قدرت ، و جهان توان یم یینمایآثار س ي امطالعهخود باشد. ب ي بارز جامعه يها یژگیو

رابطه،  نیدر ا یلیتحل يها از روش یکی. افتیرا در یینمایمولد آثار س ي ارکان و ابعاد مختلف جامعه انیقدرت، م عیتوز
آن به  یشناس سنجش نظام نشانه قیطر بان،ازز يبرا یو عمل یاست که با قائل بودن کارکرد اجتماع يگفتمان انتقاد لیتحل

 ضیرفع تبع يو در راستا کند یم یقدرت را بسته به هدف پژوهش، بررس عیو روند توز پردازد یزبان و اجتماع م انیم ي رابطه
که اطالعات آن با روش  یلیتحل - یفیپژوهش توص نی.در اپردازد یم نییقدرت به تب عیو نشان دادن عدم تعادل توز

آن صورت گرفت ، به  یابی) ارزيگفتمان انتقاد لیبر تحل دیمحتوا(با تأک لیتحل ي وهیو به ش دیگرد يآور جمع يا بخانهکتا
پرداخته و به   ياعتماد و اصغر فرهاد یبن ،رخشانییمهرجو وشی، داریحاتم ی: علیینمایدر آثار س تیگفتمان جنس لیتحل

زن و مرد است  تیجنس انیروابط قدرت م یدر بررس ياعتماد روش قابل ينتقادگفتمان ا لیتج شد: روش تحلمن ها افتهی نیا
توجه داشته  قابل يریتأث زیآن جامعه ن یینمایآثار س تیجامعه در گفتمان جنس ییسامان دانا رییگذر زمان و تغ نیو همچن

راستا با علم به  نیمؤثر است. در ا یینمایآثار س تیگفتمان جنس شیو نما انیب ي در نحوه زیمؤلف اثر ن تیاست و عامل جنس
اجتماعشان  ییبر سامان دانا توانند یم شان يا نهیبا ارتقا دانش زم يریمؤلفان آثار تصو و جامعه، نمایس انیمتقابل م ي رابطه

  داشته باشند. ایپو یقدرت نقش يها اهرم انیتعادل م جادیبه سزا بگذارند و در ا يریتأث

  

    
  
 

 


