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  تصوير زن مطلقه شناختي نشانهتحليل روايي و 
  در سينماي ايران

  *2نيلوفر هومن، 1جاه مريم رفعت

 چكيده
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  مقدمه و طرح مسئله
فرهنگ عامه از عناصري مانند فيلم، تلويزيون، راديـو، موسـيقي و كتـاب تشـكيل شـده كـه از       

در ايـن ميـان،    .رونـد  مـي  شـمار  انتقال فرهنگ به سطح وسيعي از مخاطبان بـه هاي  بهترين راه
ي تـأثير آيـد،   مـي  شـمار  بودن، هنر نيز به كه عالوه بر خصلت رسانهاي  تنها رسانهمنزلة  سينما به

را سينما آنچـه   .هنر با عواطف و احساسات مخاطبان سروكار دارد منزلة به، زيرا غيرمستقيم دارد
مقام نـوعي   و در كرده نيبه صورت ضمني در مناسبات بشري وجود داشت، عل فقطتر  پيشكه 
اي  واقـع، محصـول سـينمايي، سـيمايي از جامعـه      در .]8[ كند مي بندي كوالژ دوباره تركيب هنر

از اي  همـواره پـاره   ، زيـرا پـذيراي مخلـوق خـويش اسـت     است كه آن را آفريده و خـود مجـدداً  
  ].14[دهند  مي شكلرا بيروني به سينما هاي  واقعيت

ري، شنيداري و روايي در فيلم توانسته توجه افراد زيادي را به خود زمان عناصر ديدا حضور هم
تـرين منـابع    رو صنعت سينما در بسياري از كشورها، مانند امريكا، جزء اصـلي  اين جلب كند و از

سـازي هـاليوود دومـين صـنعت      كه در امريكا، صنعت فـيلم  طوري آيد؛ به درآمدي به حساب مي
توان سينماي ايـران را، ماننـد    بندي مي در يك تقسيم]. 7[رود  ميشمار  درآمدزا در اين كشور به

سـينماي  . پسند تقسيم كرد سينماي ساير كشورها، به دو بخش سينماي هنري و سينماي عامه
ترين  شود، مهم شناختي به آن توجه نمي پسند، با اينكه معموالً چندان از نظر هنري و زيبايي مردم

اين سينما بيشترين تماشاگران را . مردم با هنر هفتم شده استسينمايي است كه موجب تعامل 
هـا و   پسـند، سـاختار روايـي آن    هـاي عامـه   رو، شـناخت فـيلم   اين به خود اختصاص داده است؛ از

مثابة نوعي متـون   ها به اين فيلم. ها ضروري و حائز اهميت است هاي غالب در اين فيلم ايدئولوژي
اند و در برساخت ادراك جمعي نقـش   هاي معنايي و ايدئولوژيك فرهنگي ملي و سرشار از داللت

  .اي جدي است هاي آن مسئله بنابراين، واكاوي ساختارها و مؤلفه. كنند اساسي ايفا مي
 ةامـا در نقـش اصـلي از دور   اند،  پسند، زنان همواره روي پرده حضور داشته در سينماي عامه

تـوان   مي كه طوري هباند؛  سينمايي پيدا كردههاي  توجهي در فيلم درخوربعد از اصالحات، حضور 
رو،  ايــن از]. 6[گيــري ســبك ســينمايي بــه نــام ســينماي زن در ايــران ســخن گفــت   از شــكل
بازنمايي زن در سينماي قبل و پس از انقالب انجام شـده   ةخصوص نحو بسياري درهاي  پژوهش

اري را در گـذ  سياسـت نـوع   تأثيربرخي . اند مشخصي به موضوع نگريسته ةك از زاويياست كه هر
و انـد   بازنمـايي پرداختـه   ةداده در نحـو  تعدادي ديگـر بـه تغييـرات رخ   اند،  كردهاين امر مطالعه 

اما آنچه كمتر بـه آن توجـه    .هويت زنان در سينما بپردازند ةبه مطالعاند  گروهي نيز سعي كرده
تصوير زن مطلقـه   ،است پرداخته شدهدر مطالعات مذكور بدان اي  بخشي حاشيه منزلة شده و به

گـرا   كارگيري رويكرد برساخت هقصد بر اين است كه با ب ،در اين پژوهش. در سينماي ايران است
  :پاسخ دهيم ها پرسشاين به ، بازنمايي ةدر نظري
 در اين پژوهش از ساختار روايي يكساني برخوردارند؟ شده مطالعههاي  آيا فيلم .1
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 شود؟ مي ان ايدئولوژيكي غالبي ديدهچه رمزگها  در اين فيلم .2
 كند؟ مي چگونه با محيط اجتماعي خود ارتباط برقرارها  اين فيلم ةزن مطلق .3

 .اصلي اين است كه چه تصويري از زن مطلقـه در سـينما ارائـه شـده اسـت      ةمسئل ،بنابراين
هـاي   اريذگـ  سياستتواند راهكارهاي مهمي براي  مي بازنمايي زن مطلقه در سينماة واكاوي نحو

  .مردان قرار دهد در اختيار دولتاي  فرهنگي و رسانه

  چارچوب نظري
مطالعـات رسـانه اسـتفاده     ةمهمي كه در تحليل مسائل مرتبط با حوز هاي هيكي از نظري، امروزه

 يو گفتمـان  يمفهـوم  يها ق چارچوبيد معنا از طري، تولييبازنما. بازنمايي است ة، نظريشود مي
  ].13[ شود يد ميتول ،ژه زبانيو ها، به ق نشانهيه معنا از طركي ن معنيبه ا ؛است

از نظـر وي  . بنا به تعريف استوارت هال، بازنمايي عبارت است از توليد معنـا از طريـق زبـان   
. د معناسـت يـ تول يديـ لك يهـا  وهياز ش يكي ييت معناي مشخصي ندارد و بازنماي، واقع)1997(

اگرچـه جهـان   . مانـد  ينمـ  يدسـت بـاق   يكدر گذر زمان  ييق بازنمايست و از طريح نيمعنا صر
شـدن جهـان در گـرو     معنـادار  ،رد وجـود دارد يـ گ يـه در آن صورت مك ييها ييمستقل از بازنما

كه يكي از متفكران اصلي مطالعات بازنمايي است، بازنمايي بـراي   ،از نظر هال. آن است ييبازنما
اول به نظام مفاهيم متكـي   ةمعنا در درج .زبان استشدن نيازمند دو نظام مفاهيم و نظام  عملي
از هـايي   اساس شيوه بلكه اين نظام بر، از مفاهيم مجرد و مجزا تشكيل نشده«نظام مفاهيم  .است

در مفـاهيم آن  اي  بندي و ترتيب شـكل گرفتـه و روابـط پيچيـده     بندي، طبقه سازماندهي، دسته
سري كلمات نوشتاري، صـداهاي   و مفاهيم ما را با يكها  ايده«اما نظام زبان  ].18[ »برقرار است

براي هال، زبان در معناي عام آن مطرح اسـت كـه   ). همان( »سازد مي گفتاري يا تصاوير مرتبط
 فرهنـگ  ةهـال بازنمـايي را بخشـي از چرخـ     .اسـت .. .شامل زبان گفتاري، نوشتاري، تصويري و

 ،رو ايـن  از ).همـان (» دهد مي ا به فرهنگ ربطبازنمايي، معنا و زبان ر«داند و معتقد است كه  مي
بازنمـايي را بـه سـه    هـاي   ميان بازنمايي، زبان، معنا و فرهنگ، نظريـه  ةبراي بيان چگونگي رابط

 گـرا  برسـاخت  ةتعمدي و نظريـ  ةانعكاسي، نظري ةنظري: ند ازا كند كه عبارت مي يبند طبقهدسته 
 ايـ  دهيـ شـخص، ا  ء،يمربـوط بـه شـ    ياست كه معنا نيتصور بر ا ،يانعكاس كرديدر رو ).همان(
را كه از قبـل   يكامل يكند و معنا مي عملاي  نهيو زبان مانند آ ردقرار دا يدر جهان واقع داديرو

 يمعنـا  عقيده بر اين است كه مؤلـف ، در رويكرد تعمدي. دهد مي در جهان وجود دارد، انعكاس
را دارند كه بـه بـاور    ييهمان معنا واژگان. كند يم ييرا از راه زبان در جهان بازنما شيواحد خو

شـود   مي بر ماهيت عمومي و اجتماعي زبان تأكيدسوم،  كرديرودر . آن معنا را برساند ديبا مؤلف
بلكـه سيسـتم   ، اين جهان مادي نيست كـه ناقـل معناسـت   كند كه  مي قيتصد كرديرو نيا ].7[

 كنيم، مسئول اصلي توليـد معنـا محسـوب    مي مفاهيم خود از آن استفاده ةكه ما براي ارائ ،زبان
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كه با استفاده از نظـام بازنمـايي، يعنـي نظـام     «اين ما هستيم ، طبق اين نظريه). همان(شود  مي
اسـتوارت هـال بـر رويكـرد سـوم      ]. 18[گماريم  مي به برساخت معنا همت ،مفاهيم و نظام زبان

گرايـي بـه    در ايـن پـژوهش، رويكـرد برسـاخت    . كند مي بلي را ردگذارد و دو رويكرد ق مي صحه
واقعيـت   ةكننـد  مـنعكس هـا   گرايي، رسانه براساس رويكرد برساخت .است شدهبازنمايي استفاده 

اين رويكرد از . شوند مي خلق و برساختها  در قالب ساختار روايي رسانهها  بلكه واقعيت ،نيستند
 ةشـوند  مناسـبات متحـول  «بـا  اي  رسـانه هـاي   بازنمـايي  آن ا درزيـر  ،گيرد مي ديدگاه فوكو الهام

  ].2[ پيوند دارد »قدرت
كنـد   پذيرد و گفتمان تعيـين مـي   بازنمايي هميشه در يك گفتمان صورت مي«از منظر فوكويي، 

آن افـرادي كـه بـه دليـل     ). همان(» توان گفت توان گفت و چه نمي كه دربارة يك متن خاص چه مي
هاي خودشان را براي شناخت جهـان بـه شـيوة گفتمـاني اشـاعه       توانند شيوه قدرت ميبرخورداري از 
هـا   كنند و همين انگـاره  را ايجاد مي) يا معنادار كردن آن(هاي غالب براي شناخت جهان  دهند، انگاره

ها سپس به مرجعي بـراي نحـوة تفكـر و رفتـار مـا       اين رژيم. آورند وجود مي را به» هاي حقيقت رژيم«
اي را  پردازان مطالعـات فرهنگـي، بازنمـايي فرهنگـي و رسـانه      بنابراين، نظريه). همان(شوند  ديل ميتب

طرف، كه آميخته با روابط و مناسبات قدرت براي توليـد و اشـاعة معـاني مـرجح      نه امري خنثي و بي
ايي را هـاي اجتمـاعي تلقـي و بـر همـين اسـاس بازنمـ        در جامعه در راستاي تداوم و تقويت نـابرابري 

فـرض را   رو، در اين پژوهش، با استناد به آراي هال، ايـن پـيش   اين از]. 13[كنند  ايدئولوژيك تصور مي
اي  شـود و فـيلم نيـز شـيوه     ايم كه معنا از طريق فرهنگ و زبان برساخته مي مبناي كار خود قرار داده
  ].18[د كن مثابة يك نظام بازنمايي مانند زبان عمل مي از توليد معناست كه به

  روش تحقيق
  روش تحليل ساختار روايت بارت

 يبـار از سـو   نياي است و نام آن براي نخسـت  رشته دانشي نوظهور و فعاليتي ميان 1شناسي روايت
روايـت  ]. 12[به كار برده شد  3دستور زبان د كامروندر كتاب  1969در سال  2تزوتان تودوروف

كـه منـوط بـه     داردكننـده و بـه دنبـال آن پايـاني      هـاي مداخلـه   اي از كنش يك آغاز، مجموعه
  ].21[هاي قبلي حادث شده است  كنش

روالن بارت روايت را  .از روش تحليل روايت ساختاري بارت استفاده شده است ،در اين مقاله
در سـطح   ].5[و سطح روايـت  ها  سطح كاركردها، سطح كنش: كند مي داراي سه سطح توصيف

نخسـتين  : گويد مي هزمينبارت در اين . شود مي ا، كاركردها تحليلكاركرده يعني سطح ،نخست
                                                        

1. narratology 
2. Tzvetan Todorov 
3. Grammaire du de,came,ron 
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توان آن را بـه تعـداد    مي است كه وظيفه در اينجا، تقسيم روايت و تعيين قطعات گفتمان روايي
ترين واحـدهاي روايـت را تعريـف كـرد كـه        محدودي تقسيم كرد؛ به عبارت ديگر، بايد كوچك

نـد  ا واحدهاي كاركردي عبـارت  ةعمد ةبارت، دو طبقة عقيد به .نيز معناستها  آن مالك انتخاب
 ةشـد  كاركردهاي توزيعي بـا كاركردهـاي معرفـي    .كاركردهاي توزيعي و كاركردهاي تركيبي: از

هـا   شـامل نمايـه   ،]3[از سوي ديگر، كاركردهاي تركيبي، به اعتقاد بارت  .كند مي پراپ مطابقت
بـيش پراكنـده    و بلكـه بـه مفهـومي كـم     ،دهنـد  نمي شوند كه به كنشي تكميلي و مهم ارجاع مي
شناسـانه كـه بـه     روانهـاي   هماننـد نمايـه   .گردند و براي معنـاي داسـتان ضـرورت دارنـد     مي بر

  .شوند مي مربوط.. .هويتشان، عالئم فضا و دربارةها، اطالع  شخصيت
كنند كـه بايـد    اشاره مي ها به مدلولي هاست و اينكه آن اي آن ها، مفهوم نشانه منظور بارت از نمايه

ها بايد به سطحي باالتر حركت كرد، زيرا در اين سطح اسـت كـه    فهميده شوند و براي فهم معناي آن
اي و  دهد و از كاركردهاي اصلي يا هسـته  بندي ديگري از كاركردها ارائه مي بارت تقسيم. يابند معنا مي

اصلي باشد بايـد بـه كنشـي ارجـاع دهـد كـه       يك كاركرد براي اينكه . گويد نيز كاتاليزورها سخن مي
از . جايگزيني را بگشايد؛ جايگزيني كه پيامد مستقيمي براي گسـترش بعـدي داسـتان داشـته باشـد     

. انـد  اند، اما كاركردهاي اصلي، هـم متـوالي و هـم علّـي     سوي ديگر، كاتاليزورها صرفاً واحدهاي متوالي
ستند كه در برخي مـوارد كـاركردي و در مـواردي    توصيفات صحنه، مصداق بارز اين نوع كاركردها ه

كردن فاصلة ميان كاركردها اسـت كـه در اطـراف هسـته جمـع       ديگر كاتاليزورند و هدفشان صرفاً پر
در بحـث از  ] 3[بـارت  . دهـد  ها تشكيل مـي  سطح دوم تحليل روايت را بررسي كنش .)همان(اند  شده
وايت نه براساس آنچه هسـتند، بلكـه براسـاس    هاي ر بندي شخصيت دهد كه طبقه ها توضيح مي كنش

: گويـد  بـارت مـي  . سطح سوم از ديدگاه بارت سطح روايت اسـت . گيرد دهند صورت مي آنچه انجام مي
به عبـارت ديگـر،   . كنند پارچگي خود را پيدا مي تر دقيقاً در روايت است كه يك واحدهاي سطوح پايين
فراتر ) كاركردها و كنش ها(اش  هاي صرفاً روايي و شكل مثابة روايت از محتويات شكل غايي روايت، به

  ).همان... (دهد كه چرا رمزگان روايتي بايد آخرين سطح در تحليل ما باشد اين امر توضيح مي. رود مي

  فيسك شناسي نشانهروش 
بندي شده باشد، بلكه معنا  ، معنا مفهومي ايستا و مطلق نيست كه در پيام بستهشناسي نشانهدر 

توانند در اشكال مختلفي مانند تصـاوير، كلمـات، حركـات،     ها مي نشانه ].10[روندي فعال است 
نسـبت داده شـود بـه    هـا   آن زماني كه معنايي به فقطد و دارنمعنا ن اما ذاتاً ،ظاهر شوند.. .اشيا و
ده فيسـك اسـتفا   شناسـي  از نشـانه سعي بر آن است تا  ،در اين مقاله ].4[شوند  ميتبديل  نشانه
رمزگان فرهنگمان  ةگذاري شده است و فقط به وسيل واقعيت پيشاپيش رمز، از نظر فيسك. دشو

ـ   ].9[توانيم واقعيـت را درك و فهـم كنـيم     مي است كه  »فرهنـگ تلويزيـون  « ةفيسـك در مقال
  :كند مي سطح تقسيم سهرمزهاي اجتماعي را به ) 1987(
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 لبــاس، هــايي چــون ظــاهر،و بــه متغيراســت ســطح نخســت ســطح واقعيــت نــام گرفتــه 
ش يشـاپ يت پيـ واقع .اشاره دارد  ...و صدا دست، و سر اتكحر گفتار، رفتار، ط،يمح پردازى، چهره

. متفاوت و متأثر از رمزگان همان فرهنگ است يل در هر فرهنگين دليشده و به هم يرمزگذار
ما  كادرا ،گريعبارت د به. شده است يرمزگذار ي، همواره حضوريواقع يها در زندگ حضور انسان

. رديگ يل مكمتعارف در فرهنگمان ش يبر رمزها ياساس ظاهرشان و مبتن از اشخاص مختلف بر
رمزهـاي فنـي بـراي آفـرينش معنـا       ،در ايـن سـطح  . به سطح بازنمايي موسوم است دوم سطح

ـ : از انـد  عبارت فنى رمزهاى از برخى. يابند مي اهميت  و قىيموسـ  ن،يتـدو  نـورپردازى،  ن،يدورب
 ىيبازنمـا  زيـ ن ريـ اخ رمزهـاى  و دهنـد  مـى  انتقـال  را ىيمتعارف بازنمـا  رمزهاى هك صدابردارى
 ان،كـ م و زمـان  گو،و گفت ت،يشخص ش،كشمك ت،يروا: ليقب از؛ دهند مى لكش را گريد عناصرى
 دئولوژى،يـ ا رمزهـاى  ،دئولوژى نـام دارد يـ كـه سـطح ا  ، سوم در سطح... . و نانيآفر نقش انتخاب
از . دهنـد  مـى  قـرار » اجتمـاعى  تيمقبول« و »انسجام« هاى مقوله در را دوم و سطوح اولعناصر 
امالً در رمزهاى ك، شود ميننده استفاده يه براى انتقال معنا به بك يي، مجموعة رمزهاكسينظر ف

 انـد  عبارت رمزهاى ايدئولوژيك از برخى. م نشانه را دارندكه خود حكاند  جاى گرفته يكدئولوژيا
  ].9[ ...و دارى هيسرما ى،يگرا مادى اجتماعى، ةطبق نژاد، پدرساالرى، ى،يفردگرا:  از

. نمونه براي تحليل انتخاب شـدند  مثابة به ناهيدو  استراحت مطلقدو فيلم  ،با اين توضيحات
بايد گفت كه شخصيت زن نقش اصلي در هـر دو فـيلم،   ، خصوص چرايي انتخاب اين دو فيلم در

از سـوي ديگـر، ايـن     .بهتر بـراي خـود و فرزنـدش اسـت    اي  كه به دنبال آينده استزني مطلقه 
وي را ة ارتباط و مواجهـ  ةنحواند،  زن مطلقه داشته ةبه دليل پرداخت مناسبي كه به سوژها  فيلم

  .دهند مي خوبي نشان پس از طالق، به ،زيستي خودة با فضاي جامع

 تحقيقهاي  يافته

  استراحت مطلقتحليل فيلم 
است كه با دختر خردسالش براي شـروع زنـدگي جديـدي از    اي  سميرا زن مطلقه: فيلم ةصخال

 ،آهن بـا مخالفـت همسـر سـابقش     در ايستگاه راه ،از بدو ورود به تهران .آيد مي دامغان به تهران
اتـاقي   ،صـابر  ،حامد به كمك دوست اوهاي  توجه به مخالفت اما سميرا بي ،شود مي رو به رو ،حامد

 ةكه كارخان ،شا سميرا از طريق صاحب كار قبلي .كند مي ين شهر اجارهيپاهاي  در يكي از محله
 .كنـد  مـي  ميليون تومان دريافت هفتانداختن كار خود وامي به مبلغ  سازي دارد، براي راه توالت
او و  ةانكه از دوستان قديمي حامد و سميراست، نصاب ماهواره است و سميرا مدتي در خ ،داوود
خـالي شـود و پـول خـود را در كـار       كند تا اتاقي كه اجاره كرده است مي زندگي ،رضوان، زنش

. كند مي ايجادها  آن را برايهايي  حامد مدام مزاحمت ،در اين ميان. كند مي گذاري داوود سرمايه
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زمـاني  ، د و در انتهاي فـيلم نيـز  شو ميش حمايت ا فيلم از سوي صاحب كار قبلي كلسميرا در 
بـا   .بـرد  مـي  كنـد و بـه وي پنـاه    مـي  را تـرك ها  ة آنشود، خان مي رفتاري رضوان مواجه كه با بد

گـردد و در شـبي كـه     گيرد كه دوباره به كار سابق خود باز مي شكست شراكتش با داوود تصميم
  .كند مي قصد رفتن به دامغان براي بازگرداندن دخترش به تهران را دارد، در خيابان تصادف

  ساختار روايي
  استراحت مطلقساختار روايي فيلم . 1جدول 

 گانة روايتسطوح سه

  سطح كاركرد .1

كاركردهاي 
  توزيعي

آمدن زن به تهران، مخالفت همسر سـابق بـا   :ايكاركردهاي هسته
كردن اتـاق بـه    مهاجرت زن به تهران، مراجعه به امالك براي اجاره

دوستان قديمي تا حاضـر   ةهمراه دوست شوهر سابق، رفتن به خان
كـار   شدن اتاقي كه زن اجاره كـرده اسـت، مالقـات زن بـا صـاحب     

مالقـات  ، سابقش براي گرفتن چك وامي كه درخواست كـرده بـود  
كردن وي براي بازگشت  قانع به منظورهمسر سابق زن با دوست او 

ــا دوســت   بــه دامغــان، خريــد رســيور بــراي شــروع شــراكت زن ب
كار قبلي زن و اعالم  همسر سابق به صاحب ةشان، مراجع خانوادگي

در مورد ) زن و شوهر( كردن زن، دعواي دوستان زن مخالفش با كار
دادن او بـه   شان، تهديد شـريك جديـد زن بـه لـو     ماندن او در خانه

ـ    از سـوي پلـيس   دوســت  ةهمســر سـابق زن، رفــتن مـرد بــه خان
مشتركشان و شريك زن، دعـواي مـرد بـا شـريك زن و شكسـتن      

رئـيس سـابق زن بـه     ةماشين او، انتقال رسيورها به كارخان ةشيش
تهديـد مجـدد مـرد،     رفتن به پليس از سوي مـرد،  دليل ترس از لو

تالش ناموفق بـراي فـروش رسـيورها در بـازار، دعـواي زن و مـرد       
شريك و رفتن  ةخصوص ارتباط زياد مرد با زن مطلقه، ترك خان در

پلـيس،   از سـوي شـريك   كار قبلي زن، دستگيري مـرد  نزد صاحب
كشـي بـه    فروختن رسيورها در بازاز زير قيمت توسـط زن، اسـباب  

كار قبلـي، تصـادف    جديد، برگرداندن كل مبلغ وام به صاحب ةخان
  .زن در خيابان

حامـد و  هـاي   كالس رفتن رضوان، مالقات: كاركردهاي كاتاليزوري
رضوان، دعواهـاي صـابر و حامـد، فوتبـال بـازي كـردن در سـوله،        

  .زني در خيابان پيشنهادهاي سبيل به سميرا، پرسه

كاركردهاي 
  تركيبي

سميرا به دنبال استقالل و يـك زنـدگي همـراه بـا     ):هانمايه(ويژه
شـدن   خواهد از راه معشوقه نمي .آرامش براي خود و دخترش است

براي استقالل مالي و داشتن يـك زنـدگي    .زندگي خود را بچرخاند
  .كند مي آبرومند تالش
تـرين تالشـي بـراي بهبـود      كاري اسـت كـه كوچـك   حامد مرد بي
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 گانة روايتسطوح سه
 اش به او اجازه عقالني مردانه غيرت غير .كندنمياشوضعيت زندگي

دهد كه زن سابقش را به حال خودش بگذارد و مـدام بـراي او    نمي
 يـاي مهـاجرت بـه كاناداسـت و فكـر     ؤدر ر .كند مي مزاحمت ايجاد

توانـد   مي عنوان مهاجر است و براي او بهكند آنجا محل مناسبي  مي
  .راحتي به رفاه و آرامش برسد در آن كشور به

اي  سميرا يك اتـاق كوچـك در خانـه   ): دهنده آگاهي(رساني  اطالع
 .جنوب شهر تهران اجاره كرده استهاي  قديمي و در يكي از محله

 ازبـودن   شهرستاني است و ايـن شهرسـتاني  هاي  ظاهرش مانند زن
پوشد و النگوي طاليـي كـه در    مي كههايي  يش، نوع لباسرنگ مو

  .دست دارد، مشخص است
دارد و در سرتاسر فيلم يك لباس به تن اي  حامد ظاهر بسيار ساده

خارج از شهر در كنار دوسـتش و سـاير كـارگران    اي  دارد، در سوله
  .كند مي زندگي

نـه،  آهـن، خا  ايسـتگاه راه : نـد از ا فضاهاي اجتماعي روايـت عبـارت  
  .خيابان، سوله، كارخانه، بازار

ها  سطح كنش .2
  )شخصيت(

تالش براي استقالل در زنـدگي فـردي،   ): سميرا(شخصيت اول زن
گـرفتن از صــاحب كـار ســابقش،    شـروع يـك كــار جديـد، كمــك   

ـ  هاي  درگيري  ةمتداول با حامد، فروش رسيورها، نقل مكـان از خان
  .داوود و رضوان به خانه خودش، تصادف در خيابان

دعوا با سميرا، بازگرداندن دختـرش بـه   ): حامد(شخصيت اول مرد 
بودن سميرا  كردن او به خطرناك دامغان، مالقات با رضوان و تحريك

زناشـويي او، مراجعـه بـه كارخانـه و اظهـار مخـالفتش        ةبراي رابط
دادن داوود به  و سميرا، لو كردن سميرا، تهديد داوود خصوص كار در

 .پليس

تالش زن مطلقه بـراي زنـدگي مسـتقل و    ):مايهدرون(يگرروايت  سطح روايت. 3
  .هاي همسر سابق ها و مزاحمتمقاومت در برابر دخالت

  
هـاي   ، كاركردهـا و نمايـه  اسـتراحت مطلـق  شود، در فيلم  مشاهده مي 1گونه كه در جدول   همان

 مقاومـت  و مستقل زندگي داشتن براي مطلقه زن تالش«اند تا روايت  قرار گرفتهمتعددي در كنار هم 
اي،  در ايـن فـيلم، كاركردهـاي هسـته    . را شكل دهند» سابق همسرهاي  مزاحمت وها  دخالت برابر در

هـاي يـك زنجيـر، در فضـاي روايتـي كـه كاركردهـاي         هاي مرتبطي هستند كـه ماننـد حلقـه    كنش
واقـع،   در. بخشـند  اي مشـخص را در سـه بخـش تجسـم مـي      مايـه  ورنـد، درون آ كاتاليزوري فراهم مي

مهـاجرت بـه تهـران    «: كاركردهاي اصلي فيلم، در سطح اول، سه بخش روايت را كه عبـارت اسـت از  
هـاي همسـر سـابق و     دخالـت «و » آغاز شراكت و تجـارت جديـد  «، »براي شروع يك زندگي مستقل

سطح بعدي، سه سـطح فـوق، كليـت روايـت را يعنـي       دهند و در شكل مي» خوردن شراكت شكست

 استراحت مطلقساختار روايي فيلم . 1جدول ادامة 
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» سـابق  همسـر هـاي   مزاحمـت  وها  دخالت برابر در مقاومت و مستقل زندگي براي مطلقه زن تالش«
هـاي شخصـيتي و فضـاي     ، در كنار ويژگياستراحت مطلقهاي فيلم  كاركردهاي شخصيت. سازند مي

اول زن، پس از طـالق شـرايط يـك زنـدگي     سميرا، نقش . يابند فكري كه درگير آن هستند، معنا مي
هاي بسياري در مـورد او زده اسـت و    عادي در شهر كوچك دامغان را ندارد، زيرا شوهر سابقش حرف

بنـابراين،  . تواند تنهايي به نـانوايي بـرود   كه حتي نمي طوري آبرويي برايش در دامغان نگذاشته است؛ به
قـدر   ان و رسيدن به استقالل در اين شهر است، زيرا آنكند، مهاجرت به تهر به تنها چيزي كه فكر مي
وقت با مشكالت زنـدگي در شـهر كـوچكي ماننـد      داند كه مطمئن است هيچ تهران را شهر بزرگي مي

اش بـا داوود   براي بهبـود شـرايط زنـدگي   . رو نخواهد شد به شناسند، رو دامغان، كه همه همديگر را مي
رفـتن بـه    واسطة لـو  شود و داوود نيز به رويي زن داوود مواجه مي شكند، اما زماني كه با تر شراكت مي

حامـد،  . دهـد  گرداند و به شـراكتش خاتمـه مـي    مي شود، پول داوود را به رضوان بر پليس دستگير مي
شخصيت اول مرد نيز، مردي غيرمنطقي است كه نتوانسته جدايي و منطـق آن را بـراي خـود هضـم     

بـراي وي تعيـين تكليـف    . كند كـه گـويي هنـوز زن او اسـت     رفتار مياو طوري با سميرا طوري . كند
كند؛ نـه در جـايي كـه     كند و واقعيت را قبول نمي كند، تهديدش مي كند، در كارهايش دخالت مي مي

بايد بپذيرد سميرا ديگر زن او نيست و يك زن مستقل است و نه در جايي كه به مهـاجرت بـه كانـادا    
تواند به رفـاه و آسـايش    ترين زحمتي مي كند كه بدون كوچك تي تصور ميكند و آنجا را بهش فكر مي
چـه از سـمت   (هـاي يـك زن پـس از طـالق      ، دشـواري استراحت مطلقبنابراين، اتفاقات فيلم . برسد

  .دهد را نشان مي) همسر سابق و چه از سمت مردان اطرافش

  ساختار ايدئولوژيك
سـميرا،  . اسـت  اسـتراحت مطلـق  ترين رمزگان ايدئولوژيك مطـرح در فـيلم    اصلي» مردساالريضد «
شـوهر سـابق   . شـود  عنوان قهرمان فيلم، قرباني فرهنگ مردساالرانه موجود در فضاي پيرامونش مي به

دهد و اين امر تا جايي بـراي سـميرا غيـر قابـل تحمـل شـده        كردن مستقل به او نمي او اجازة زندگي
از چهـار مـرد حاضـر در    » .كنـه  ي نتوني كاري بكني، با مردن هيچ فرقي نمـي وقت«: گويد است كه مي

تنهـا بـرايش    داشتي نه تنها صابر است كه بدون هيچ چشم) حامد، داوود، سبيل و صابر(زندگي سميرا 
داوود بـه طمـع پـول سـميرا بـا او خـوب و       . گيـرد  كند، بلكه دست او را هـم مـي   مزاحمت ايجاد نمي
اش، كـه بـودن بـا     كردن به سميرا هر قدم خـود را بـه خواسـته    سبيل با كمك. كند دوستانه رفتار مي
كند كـه آپارتمـان خـالي او بـراي      كند و مدام به سميرا يادآوري مي تر احساس مي سميراست، نزديك

تنهـا رؤياهـاي    او نـه . پـذيري نـدارد   منطق است و حـس مسـئوليت   حامد نيز بي. سميرا محفوظ است
ن يك دختر خراب كرده است، پس از طـالق نيـز سـدي در برابـر تحقـق رؤياهـاي او       عنوا سميرا را به

اي اسـت   بنابراين، مناسبات محيط اجتماعي پيرامـون سـميرا بـه گونـه    . عنوان يك زن مطلقه است به
يكـي ديگـر از رمزگـان ايـدئولوژيك     » تفـوق شـر بـر خيـر    «. كه حضور مرد در آن نقش پررنگي دارد
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كـردن زنـدگي آبرومنـدي     عنوان قهران فيلم، با نيت خير قصد فـراهم  سميرا، به. موجود در فيلم است
كنـد تـا سـميرا بـه      عنوان ضد قهرمان، هر كاري مي براي خود و دخترش را دارد و در مقابل حامد، به

هـاي داسـتان    كنـد، همـة شخصـيت    در انتهاي فيلم نيز، زماني كه سميرا تصـادف مـي  . هدفش نرسد
خورنـد، رضـوان و داوود سـريال تركـي تماشـا       صابر و حامد شام مي. گذرانند مي زندگي عادي خود را

بـردن از اوقـاتش اسـت؛     اش نشسته است، در حال لذت كه در بالكن خانه حالي كنند و سبيل نيز در مي
 هـاي  يكـي ديگـر از رمزگـان   . ها نشده اسـت  گويي كه هرگز سميرايي وجود نداشته و وارد زندگي آن

، كه در ارتباط بـا ايـدئولوژي اصـلي فـيلم يعنـي ضـد مردسـاالري        استراحت مطلقيلم ايدئولوژيك ف
سـميرا نگـران آينـدة خـود و دختـرش اسـت و سـعي        . اسـت » درايتي مردانه تدبير زنانه و بي«است، 

رغـم   بـه . دادن به كسي زندگي بهتري براي خود و فرزندش فراهم كند كند از راه حالل و بدون باج مي
گذارند، هرگز رفتار خالف شـرع، عـرف يـا     كه در زندگي او نقش دارند و بر مسير او تأثير تعدد مرداني

در ميان همة مشكالتي كه دارد، حواسش به دخترش است؛ اينكـه غـذا خـورده    . دهد قانون انجام نمي
كنـد   عالوه بر اين، سميرا زماني كه احساس مـي . اش دارد يا نخورده يا اينكه چه رفتاري در خانة خاله

خواهـد مـزاحم و    نمـي . كنـد  ها را ترك مي بر روابط زناشويي داوود و رضوان تأثير منفي دارد، خانة آن
اش  اما حامد كسـي اسـت كـه بـراي زنـدگي     . كند روي پاي خود بايستد سربار كسي باشد و سعي مي

و كسـب پـول   بندي  دنبال شرط. كند اش نمي ترين تالشي براي بهبود زندگي اي ندارد و كوچك برنامه
كـه پـولي نـدارد، امـا      حـالي  كنـد؛ در  بندي مي حتي براي فوتبال بازي كردن هم شرط. از اين راه است

اعتقـادي راسـخ و بـدون    (نـدارد   اي بنـدي نگرانـي   داند، بابت پول شـرط  چون خود را از اول برنده مي
جرت و زنـدگي  همچنـين، نگـاهي كـه بـه مهـا     ). پشتوانة عقالني به وقـوع اتفاقـات خـوب در آينـده    

اش را براسـاس رؤيـايي بنـا كـرده كـه هـيچ        مسير زندگي. اش دارد، سطحي و بدون تعقل است آينده
داند قرار است كـه بـا چـه چيزهـايي      اطالعي در مورد آن ندارد و نمي. تضميني براي تحقق آن نيست

ن اجتمـاعي و فنـي   ، از رمزگـا استراحت مطلقگيري ساختار ايدئولوژيك فيلم  براي شكل. رو شود به رو
  .اند ، نشان داده شده2ها در جدول  ترين آن استفاده شده است كه عمده

 
  استراحت مطلقرمزگان در فيلم  ةگان سطوح سه. 2جدول 

  رمزگان ايدئولوژيك رمزگان فني رمزگان اجتماعي
 ظاهر ساده و بدون آرايش سميرا

ــد    ــره مانن ــاي تي ــيدن مانتوه پوش
  و مشكياي  قهوه اي، سورمه

  داشتن لهجه
حضـور ســميرا در فضـاي خانــه در   

كـه  اي  مقابل حضور حامد در سوله
ــراي    ــات را بــ ــرين امكانــ كمتــ

  .كردن ندارد زندگي
ــميرا در  ــي س ــار منطق ــل  رفت مقاب
 پرخاشگري و بدخلقي حامد

نمـــاي نزديـــك از ســـميرا بـــراي 
ــا او در  همــذات ــداري مخاطــب ب پن

  مقابل نماي متوسط و دور از حامد
آور در  نگيـز و دلهـره  ا موسيقي حزن

  نماهاي مربوط به سميرا
  تعداد نماهاي بيشتر از سميرا

  

  ضد مردساالري
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  ناهيدتحليل فيلم 
در بندر انزلي اي  اجارهاي  است كه با فرزند خود در خانهاي  زن تنها و مطلقه ناهيد :فيلم ةخالص
اش عقـب   خانـه  ةكرايـ  ،دليل نداشتن تمكـن مـالي  ه او تايپيستي ساده است و ب. كند مي زندگي

كـه صـاحب    ،بـا مسـعود   ناهيـد  .آورد مـي  خانه به او فشار ةخانه مدام براي تخلي افتاده و صاحب
وياليي است، ارتباط عاطفي و پنهاني دارد و قرار است با او ازدواج كنـد، امـا از آنجـا    اي  مجموعه

ر سابقش در ايـن  شوه از سويصورت توافقي جدا شده است، بابت گرفتن حضانت پسرش  هكه ب
كند كـه ازدواج موقـت كننـد تـا همسـر       مي نهايت مسعود او را مجاب اما در. تصميم مردد است

 ،نهايـت  در. متوجه نشود و او هم با گرفتن وكيل حضـانت پسـرش را از پـدر بگيـرد     ناهيدسابق 
ـ پسر بعـد از ديـدن خـروج مسـعود از خا     .شود مي دهد و مراسم برگزار مي جواب مثبت ناهيد  ةن

گيرد از راه قانوني بـراي   مي تصميم ناهيدنهايت  اما در .رود مي كند و پيش پدرش مي ها، فرار آن
  .گرفتن حضانت پسرش اقدام كند

  ساختار روايي
  ناهيدساختار روايي فيلم . 3جدول 

 گانه روايتسطوح سه

كاركردهاي   سطح كاركرد
  توزيعي

ــا مســعود:ايكاركردهــاي هســته ــارش، مالقــات ناهيــد ب در محــل ك
افتـادن   اش، عقـب  خانـه  كردن قفل در خانة ناهيد توسـط صـاحب   عوض
اميررضا، مالقات ناهيد با مسعود در محـل كـار مسـعود،     ةمدرس ةشهري

پيشنهاد ازدواج مسعود به ناهيـد، جـواب مثبـت ناهيـد و قبـول ازدواج      
كردن  جلوي در خانه توسط اميررضا، فرار ةهاي مردان موقت، ديدن كفش
كـردن   جـو بـراي پيـدا   و هاي ناهيد و جسـت  نگراني اميررضا از خانه، دل

 ةكردن وي، رفتن ناهيد به خان اميررضا، مالقات احمد با مسعود و تهديد
ندادن به ناهيد براي ديدن اميررضا، رفـتن بـه    شوهر سابقش، اجازه مادر

كالنتري و شكايت از احمد، دعواي ناهيـد و مسـعود، جـدايي ناهيـد از     
ـ  مس ميـاني خـواهر    در بـرادرش، پـا   ةعود، نقل مكان كردن ناهيد بـه خان

دادن آن دو، فـوت مـادر ناهيـد، مالقـات احمـد و       مسعود بـراي آشـتي  
احمـد بـه ناهيـد، دعـواي      ةبرادرش، ابراز عالق ةاميررضا با ناهيد در خان
چاقو، بازگشت ناهيد به سمت  ةوسيل هشدن ناهيد ب ناهيد و احمد، زخمي

  .گيري حضانت اميررضا پس ش براي بازمسعود، تال
هاي ناهيد با دوستش و گرفتن پول از او،  مالقات: كاركردهاي كاتاليزوري

خانه، دعواي  رضا در قهوهميربندي ا رضا، بازي و شرطميرآموزشگاه بردن ا
رضـا بـا   ميررضا با مرد غريبه، آرايشگاه رفتن ناهيـد، بيـرون رفـتن ا   امير

 .ختر مسعود، فوت مادر ناهيددعواي ناهيد با داحمد،
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 گانه روايتسطوح سه

كاركردهاي 
  تركيبي

  

خواهـد در كنـار   مني قابل اتكاسـت، مـيأناهيد در پي م):هانمايه(ويژه
كردن تعـادل   ناهيد در برقرار. بودن را نيز ايفا كند نقش مادري نقش زن

كند در نقش  بين اين دو نقش دچار سردرگمي است و اگرچه تالش مي
هـا   استوار داشته باشد، در نمايش ايـن ويژگـي  مادر شخصيتي محكم و 

  .عنوان يك زن ناموفق است به
اي كه به ناهيد پيدا  مسعود مرد متولي است كه براي تنها نبودن و عالقه

اما شخصيتي منفعل دارد و بسـيار  . كرده است، خواستار ازدواج با اوست
يـد،  تا جايي كه هنگام مواجهه بـا همسـر سـابق ناه    ؛خنثي و آرام است

  .كند ي او از كنارش عبور مياتوجه به ناسزاها ودعو بي
كـاري   پـولي و بـي   تدبيري اسـت كـه از روي بـي    احمد، مرد معتاد و بي

هـا   بندي دهد كه گاهي به دليل همين شرط هايي را انجام مي بندي شرط
  .خورد تا سر حد مرگ كتك مي

اي در شـهر   هناهيد در يـك آپارتمـان اجـار   ): دهنده آگاهي(رساني  اطالع
اي كه اين خانه در آن قرار دارد، وسايل  كند كه از محله انزلي زندگي مي

ين يداخل خانه و نوع لباس پوشـيدن ناهيـد، سـطح متوسـط رو بـه پـا      
ً  .زندگي او مشخص است

شـود،   متمولي است كـه ماشـين خـارجي سـوار مـي      مسعود مرد نسبتا
ارد كـه كارفرمـاي   اي شيك و زيبا دارد و از طـرف ديگـر شـغلي د    خانه

كند بيانگر جايگاه اقتصادي اوست  هايي كه به تن مي لباس. خودش است
  .مراتب باالتر از جايگاه اقتصادي ناهيد است كه به

ـ    هاي نامرتبي به تن مـي  احمد كه لباس  قـديمي در  ةكنـد، در يـك خان
ين شهر انزلي، همراه با مـادرش  يهاي پا اي باريك در يكي از محله كوچه
  .كند مي زندگي

خانه، خيابان، كالنتـري، مدرسـه،   : ند ازا فضاهاي اجتماعي روايت عبارت
 .استاديوم، بازار

ها  سطح كنش
    )شخصيت(

تالش براي سر و سامان دادن به زندگي خود ):ناهيد(شخصيت اول زن
و پسرش، آشنايي با مسعود، درگيري بـا پسـرش، درخواسـت كمـك از     

دسـت دادن پسـرش، دعـوا و درگيـري بـا      مسعود، ازدواج با مسعود، از 
  .گيري پسرش پس همسر سابق، جدايي از مسعود، تالش براي باز

آشنايي با ناهيد، كمك و حمايـت مـالي و   ): مسعود(شخصيت اول مرد 
مالي از ناهيد، ازدواج موقت با ناهيد، درگيري با شوهر سابق ناهيـد،   غير

  .اختالف و درگيري با ناهيد، جدايي از ناهيد
رفتن بـا   وي، بيرون ةمالقات با ناهيد در خان): احمد(شخصيت دوم مرد 

كردن و تخريب ماشين،  خوردن، حمله پسرش، دعوا در استاديوم و كتك
دعوا با مسعود، تهديد ناهيد و گرفتن پسرش از او، دعـواي فيزيكـي بـا    

  .ناهيد و بريدن دست او با چاقو

تـالش زن مطلقـه بـراي داشـتن يـك زنـدگي       ):مايهدرون(يگرروايت    سطح روايت
  .زناشويي جديد و حفظ حضانت پسرش

  

 ناهيدساختار روايي فيلم . 3جدول ادامة 
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تالش زن مطلقـه بـراي داشـتن    «روايت  ناهيدنمايان است، فيلم  3كه در جدول  گونه  همان
در اين فيلم، كاركردهاي اصلي فيلم، . است »يك زندگي زناشويي جديد و حفظ حضانت پسرش

از دست دادن حضـانت  «، »ازدواج با مسعود«: ست ازا  در سطح اول، سه بخش روايت كه عبارت
دهند و در سطح بعدي، سه  مي را شكل »گيري حضانت پسرش پس تالش براي باز«و  »فرزندش

زندگي زناشـويي جديـد و    تالش زن مطلقه براي داشتن يك«، كليت روايت را كه يادشدهسطح 
نيز بايد در كنـار   را ناهيدفيلم هاي  كاركردهاي شخصيت .سازند مي است، »حفظ حضانت فرزند

زني مطلقـه اسـت    ناهيد .شخصيتي و فضاي فكري كه درگير آن هستند، درك كردهاي  ويژگي
او را در مسـير ازدواج   ،مشكالت مالي و تمايل او به حفظ نقش زنانگي .خواهد ازدواج كند مي كه

خـودش و فـرداي    امـروزِ  ؛كنـد  مي وي در برزخ ميان امروز و فردا زندگي. دهد مي با مسعود قرار
 ،مسـعود  .و آمالش را براي فرداي پسرش هزينه كنـد ها  هرچند حاضر است امروز و آرزو .پسرش

. گـردد  مـي  خنثي دارد، به دنبال شريك زنـدگي و مـادري بـراي دختـرش     كه شخصيتي تقريباً
  ،را ناهيـد خواهد  مي اينكه از دختر خردسالش شود مثالً مي اگرچه در اين مسير دچار اشتباهاتي

ايـن   ،واقع در. صدا كند »مامان»  ،صيغه كرده است مستحكم و دائمي با او ندارد و او را ةكه رابط
عيت بـراي  عنـوان پـدر، متوجـه پيامـدهاي روانـي ايـن وضـ        دهد كه مسعود به مي موضوع نشان

عنوان مادر بپذيرد كه خودش در ماندن يا رفتن  خواهد زني را به مي از فرزندش. كودكش نيست
توجـه اسـت كـه وظـايف پـدري را       تـدبير و بـي   احمد، پدري بي .او مطمئن نيست و ترديد دارد

 دهـد،  مـي  آميـز قـرار   ، فرزند خود را در معرض رفتارهاي خشـونت مثالً  ؛كند نمي درستي اجرا به
كه  طوري هب .كند مي مانند آنچه در استاديوم رخ داد يا زماني كه به ماشين حمله و آن را تخريب

  .زند مي رود و به آن ضربه مي اميررضا به تقليد از پدر به سمت ماشين
ة كردن آيند او براي فراهم شو تالش نيز مشكالت متعدد يك زن مطلقه ناهيدفيلم  ،بنابراين

متـأثر از برخوردهـا،   هـا   آن مشكالتي كه برخي از؛ دهد مي نشان را رزندشبهتري براي خود و ف
  .همسر سابقش استهاي  رفتارها و گفته

  ساختار ايدئولوژيك
 فيلمي زنانه است و بر محوريـت يـك زن و حـوادث پيرامـون وي پـس از طـالق حركـت        ناهيد
برادر، همسـر  ( ناهيدگي مردهاي زند. در فيلم وجود دارد »ضد مردساالري«اما نمايش  ،كند مي

ك بـه  يـ ترنـد و از هر  همگـي از او قـوي  ) خانه پسرش و حتي مرد صاحب اي، سابق، همسر صيغه
بـد و پليـدي   هـاي   انسـان  ناهيـد مردان حاضر در فـيلم  . بيند مي خورد و آسيب مي شكلي ضربه

حضـور و  مختلفـي متـأثر از   هـاي   بـه شـيوه   ناهيدكه زندگي اند  بلكه مردان قدرتمندي، نيستند
شـما  «: گويـد  مـي  در سكانسي از فيلم خطاب به پسرش ناهيدتا جايي كه . ستها آن تصميمات
همگـي از فضـاي    ناهيـد موجود در شخصيت هاي  دوگانگي، واقع در ».و بدبخت كرديدر دوتا من
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راهي در انتخـاب بـين    فضايي كه او را بر سر دو ؛متأثر است كه در اطرافش وجود دارداي  مردانه
  .كند، قرار داده است مي ي كه خودش دوست دارد و چيزي كه اين فضا دارد به او تحميلچيز

  
  ناهيدرمزگان در فيلم ة گان سطوح سه. 4جدول 

  رمزگان ايدئولوژيك رمزگان فني رمزگان اجتماعي
ظاهر ساده و بدون آرايش ناهيد در
نقـــش مـــادر در مقابـــل صـــورت 

هـاي مرتـب در    كرده و لباس آرايش
  زننقش 

پوشيدن مانتوهـاي تيـره در نقـش    
مادر و پوشيدن مانتوهاي روشن در 

  نقش زن
مقنعــه ســركردن در نقــش مــادر و 

  روسري سركردن در نقش زن
حضور ناهيد در فضاي امن خانه در 

امـن   مقابل حضور احمد در فضاي نا
  خيابان
ـ     لباس  ةهـاي شـيك، تميـز و مردان

هاي اسـپرت   مسعود در مقابل لباس
  حمدو نامرتب ا

ــ  ــدرن و متموالن ــز، م ة فضــاي تمي
مســعود در مقابــل فضــاي تاريــك، 

 احمد ةپرهياهو و محقران
  

نماي نزديك از ناهيد بـراي ايجـاد   
حس همدلي در مخاطـب بـا او در   
مقابل نماي متوسط و دور از احمد 

  و مسعود
انگيــز در نماهــاي  موســيقي حــزن
  مربوط به ناهيد

تعداد نماهـاي بيشـتر از ناهيـد در    
ـ  ل تعـداد نماهــاي مربـوط بــه   مقاب

  احمد و مسعود
  ريتم كند فيلم

  كثرت نماها

  ضد مردساالري
  

  
يكي ديگر از رمزگان ايـدئولوژيك موجـود در فـيلم اسـت كـه در ذيـل        »تفوق شر بر خير«

شده براي  تضميناي  به دنبال يك زندگي آرام و آينده ناهيد .گيرد مي ايدئولوژي اصلي فيلم قرار
پـس از   ناهيـد زماني كـه  . اما شوهر سابقش مانعي بزرگ در اين راه است، استخود و فرزندش 

 كند خوشبخت شده و به آرامش رسيده، احمـد را در مقابـل خـود    مي ازدواج با مسعود احساس
كنـد و   مـي  ابتدا او را تهديد. بگيرد ناهيدكند تا اين خوشبختي را از  مي كاري احمد هر. بيند مي
 ناچـار  ناهيد ،درنتيجه. گيرد مي پوشاند و اميررضا را پس مي عمل ةيش جامنهايت به تهديدها در
هـايش بگـذارد و از مسـعود جـدا      آرزوها و خواسته همةشود براي بازگرداندن پسرش پا روي  مي
در فـيلم،  . ايدئولوژيك فيلم است هاي نيز از ديگر رمزگان »درايتي مردانه تدبير زنانه و بي« .شود
هاي  يك از شخصيت هيچ. دهد مي ت زن داستان است كه از خود درايت نشانتنها شخصي ناهيد

تـدبيري از مـرد    ايـن بـي   .خـود تـدبيري ندارنـد   هاي  مرد فيلم در تصميمات، رفتارها و خواسته
كنـد و بـرايش مهـم     مي افتادن پول اجاره، قفل در را عوض كه به دليل عقبـ  خانه گرفته صاحب
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رغـم ديـدن    بـه كـه   ـناهيدتا پسر  ـكنند مي د را چگونه سپرينيست كه يك زن و بچه شب خو
بنـدي   مدرسـه را در شـرط   ةپـول شـهري   ،هايش براي بهبـود زنـدگي او   زحمات مادرش و تالش

درايتـي اسـت كـه بـا      زن بـا  ،در نقش مادري ناهيد ،عوض در. شود مي مشاهده ـكند مي استفاده
فرسـتد و او را بـه    مـي  غيرانتفـاعي  ةوجود وضـع اقتصـادي نامناسـبش، فرزنـدش را بـه مدرسـ      

هـاي   ، احمد نسبت به وظايف و مسئوليتناهيداما در مقايسه با  .برد مي آموزشگاه زبان انگليسي
بندي و دعـوا   كه اميررضا شرط طوري هب؛ توجه است و الگوي مناسبي براي پسرش نيس پدري بي

گيري ساختار ايدئولوژيك فـيلم   لرمزگان اجتماعي و فني كه در شك. را از پدرش فراگرفته است
  .اند شده، نشان داده 4در جدول اند،  مورد استفاده قرار گرفته ناهيد

  گيري نتيجه
پردازي از زن مطلقـه و   بازنمايي، چگونگي تصوير ةكارگيري نظري هسعي شد با ب، در اين پژوهش

كـه مضـمون كلـي     ناهيـد و  استراحت مطلـق ساختارهاي روايي و ايدئولوژيك غالب در دو فيلم 
 .شـود تحليل  داشتند،) تالش زن مطلقه براي داشتن آينده و زندگي بهتر پس از طالق(يكساني 

دهند كه زن مطلقه تمايل به خودبنيادي  مي ساختارهاي روايي و ايدئولوژيك اين دو فيلم نشان
الزم بـراي   نديِانساني و توانم ةاما سرماي، تنهايي بر مشكالتش غلبه كند كند به مي دارد و سعي

هر دو فيلم قصـد دارنـد از سـردرگمي زن     ،درواقع. را نداردمواجهه و مقابله با مشكالت زندگي 
توانـد   نمـي  زني كه ازدواج نـاموفقي داشـته و بعـد از ازدواج هـم    ؛ ايران بگويند ةمطلقه در جامع

 چـار مشـكل  شود به كسي كه هـم خـودش را د   مي زندگي خود را بازسازي كند، بنابراين تبديل
 ةخشـونت متعلـق بـه جامعـ     ،در هر دو فـيلم . شود مي كند و هم براي اطرافيانش دردسرساز مي

عالوه بر ايـن، در هـر دو فـيلم شخصـيت     . زنان تعلق دارد ةمردان است و مهر و محبت به جامع
كنـد و   مـي  كـه زن تـدبير   درحـالي ؛ بنـدي وابسـته اسـت    مرد وابسته به بخـت و اقبـال و شـرط   

ناپذيري، فقر، طالق و بيكاري از معضالتي هستند كه در هر دو فـيلم   مسئوليت. يزي داردر برنامه
شـده نيـز    افتد، سـه عامـل ذكـر    مي گويي در جايي كه طالق اتفاق ؛پرداخته شده استها  آن به

همگـاني و  هـاي   طور كه در بخش رويكرد نظـري مقالـه مطـرح شـد، رسـانه      همان .حضور دارند
هـا   تحليل روايي فيلم .پژوهش سينما، عاملي جهت انتقال ايدئولوژي هستندطورخاص در اين  به

كه به كاوش در معاني ايدئولوژيك و اجتماعي اختصـاص دارد و  ) روايت(با تمركز بر سطح سوم 
يكسـاني را در بـه تصـوير    هـاي   ، نشان داد كه هـر دو فـيلم ايـدئولوژي   شناسي نشانهكارگيري  هب

است كـه از محـيط مردسـاالر پيرامـون      ها زني قهرمان فيلم. اند بستهكشيدن روايت خود به كار 
درايتـي مـردان اطـرافش در راه     ر اثـر بـي  باگرچه با تدبير و بادرايت است، . خورد مي خود ضربه

 ، دچـار دردسـر  )بهتـر بـراي خـود و فرزنـدش    اي  كردن آينـده  فراهم(به هدفي كه دارد  نرسيد
  .شود مي به نوعي مغلوب شتالش مةهنهايت نيز با وجود  شود و در مي
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