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 چکیده

 .  استاسالمی ایران  بازنمایی عملکرد اجتماعی زنان در سینمای پس از انقالبله این پژوهش، چگونگی ئمس

 یفیبعد از انقالب و با روش ک ینمایزن در س یهاارزش ییبازنما یایسهبه مطالعه مقا برای این منظور

و کنش متقابل  یتجنس یشنما یهنظر تحقیق این نظری چارچوب در . پرداخته است یشناسنشانه یقیتلف

شده  ییبازنما یاجتماع یهاارزش یرتفس و یریتفس یساخت الگوها برایماکس وبر  یپآل تا یدهگافمن و ا

 یلسطح تحل دوانتخاب شده در  یهانمونه  .ه اندبعد از انقالب استفاده شد ینمایدر خصوص زنان در س

طبق  هایلمف یلبا مشاهده و تحل . نداهقرار گرفت مطالعهمورد ( یو کادور یسلب یبارت، الگو یتروا یالگو)

در  یدگرگون ی؛تحول سوژگ" مدل . نداهدش یانب یریتفس یدر دو الگو یقتحق یها  یافتهشده،  یانب یگوهاال

 ی؛دروغ، چندچهرگ" مدل و "دگرگونی در اندیشه و تفسیر زن"و  "تحمل و صبر" یبرساختگ یانگرب "یرتفس

 زن یتکرارشونده و ارزش اجتماع یععنوان عملکرد اجتما به "دروغگویی" یبرساختگ یانگرب "ساختار یبفر

 .پس از انقالب هستند ایران ینمایدر س

 ینشانه شناس یت،جنس ی،اجتماع یاه ارزش یی،بازنما :ها کلیدواژه
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 مسئله طرحمقدمه و 

شده  یلتبد یزچالش برانگ یحضور زنان به موضوع ،بنا به مسائل موجود در جامعه یرانا سینمایدر       

آغاز  ،ینمازن در س یدنکش یرمختلف به تصو های  هشیو یران،ا ینمایدر س ییمطالعه بازنما یاندر جر. است

 یرتصو ینا ینکهو ا یرانا ینمایزنان در س یرتصو ییبازنما ینگچگو. رو بود یشپ یقمسئله تحق یریشکل گ

،  توضیح آنکه.  بودند یقشکل دهنده مسئله تحق های  یزهباشد، انگ  یم واقعیتشده تا چه حد سازنده  ییبازنما

یاجتماع مهم عواملاز  یکیبودن به عنوان  یرو همه گ یریصوبه علت ت ینماس جمعی، های رسانه میان در

 بر حاکم هنجاری الگوهای بازنمایی با سینما . گرددیمدرن محسوب م یایدن دراجتماعی شدن  یا یساز

 مطالعه برای بزرگی منبع شده، مناسکی روابط قالب در و گونهنمایش اجراهای قالب در اجتماعی زندگی

 فرآیند که دهیماین مقاله نشان می هایبحثدر .  آوردمی فراهم جنسیت روابط رد اجتماعی هایارزش

 .شودمی محقق ایران سینمای در هاارزش از ایویژه الگوهای بازنمایی طریق از چگونه شدن اجتماعی

 رد طبیعت خاص هایبازنمایی از بلکه نیست شده تضمین و ثابت ماهیتی واجد معنا که بپذیریم اگر     

 یگانه یا غایی ناپذیر، تغییر تواندنمی چیز هیچ معنای که گرفت نتیجه توانمی آنگاه شود،می ناشی فرهنگ

 مردان و زنان طبیعی هایتفاوت بر مبتنی و طبیعی امری 5جنس اگرچه(.  59،ص5981 ،مهدیزاده) باشد

 چارچوب در بازنمایی نظام وعین و آمیزتبعیض فرهنگی و اجتماعی هایارزش بر مبتنی 1جنسیت اما است؛

 شکل در ایرسانه محتوای.  است ایرسانه و فرهنگی بازنمایی نوعی جنسیت.  است پدرساالری گفتمان

 در(.  519. ،ص5981 مهدیزاده،) کنندمی ایفا مهمی نقش زن و مرد درباره هاادراک و هابینش به دادن
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 تبدیل برانگیز چالش موضوعی به زنان حضور ،جامعه در موجود مسائل به بنا نیز انقالب از بعد ایران سینمای

 رسانه این بر بسزایی تأثیر گفتمان تغییر یا و جنگ جمله از اجتماعی مهم وقایع سینما این در.  است شده

 لفمخت هایجلوه بازنمایی و سینما مختلف، هایدوره در که داده نشان ایران سینمای کلی روند.  اندگذاشته

 تغییرات این تأثیر تحت سینمایی، هایفیلم عناصر از یکی عنوان به نیز زن.  است کرده تغییر نیز اجتماعی

 .  است شده بازنمایی مختلفی هایشکل به

پس از انقالب  ینمایس در زن اجتماعی هایارزش بازنمایی چگونگی است، آن پی در مقاله این آنچه     

 و "خط بی کاغذ" و "لیال" هایفیلم در زن اجتماعی هایارزش به مربوط هایسکانس جهت، این از.  است

 .  گرفتند قرارمطالعه  مورد پژوهش این در ، "الی درباره" و "اند فرشته ها زن" ،"سوری چهارشنبه"

 مفهومی چارچوب

 نشانه یقیتلف روش از استفاده با کند، یم استفاده یفیک روش از که رو شیپ پژوهش اتیمقتض براساس

( انقالب از بعد رانیا ینمایس) قیتحق متن از( زن یاجتماع یارزشها) هاداده گفتمان، لیتحل و یشناس

 یهاداده ریتفس و وبر ماکس "یآرمان سنخ" یمبنا بر یریتفس یالگوها نیتدو جهت سپس.  شد استخراج

 به کمک هاهینظر نیا مشترک فصل واقع در.  شد خوانده فرا ازین مورد یهاهینظر متن، لیتحل از حاصل

 و پرداخته هال استوارت ییبازنما هینظر به ابتدا بخش نیا در اساس نیا بر.  است یریتفس یالگوها ساخت

 تینها در و یساختاربند هینظر ،یاجتماع جبر هینظر ،یپدرساالر هینظر ،یتیجنس نقش یها  هینظر ادامه در

 .شد انیب یریتفس یوهاالگ ساخت چارچوب عنوان به یآرمان سنخ

 هافرآیند و هانقش رفتاری، الگوهای

 الگوی دو هر ساخت در نقش بیرونی بعد و نقش فشار نقش، رفتاری، الگوهای همچون مفاهیمی     

آشکار  یرفتارها یینو با هدف تب هافیلم یلدر تحل مفاهیم این واقع در اند؛رفته کار به پژوهش این تفسیری

 . استفاده شد هانقش ینا یرفتار یشکل دهنده الگوها یاجتماع یهاارزش یآشکارساززن و  یهانقش
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 ترکیب از اجتماعی، هاینقش.  هستند آن در جاری هایارزش کننده منعکس جامعه، رفتاری الگوهای

 شارز متفاوت، درجات به گوناگون اجتماعی هاینقش برای نیز جامعه و گیرندمی شکل رفتاری الگوهای

 بیرونی بعد اجتماعی، هاینقش داخل در آنها به مربوط هایارزش و رفتاری الگوهای بر عالوه.  شودمی قائل

-ارزش واقع در.  دارد را خود خاص ارزشی و رفتاری انتظارات آن، فرهنگ و جامعه نگاه از نیز اجتماعی نقش

 عمل رفتاری الگوهای انجام برای اجرایی ایهضمانت و هنجارها عنوان به ،هانقش درون در اجتماعی های

 .  کنندمی

.  است متفاوت یکدیگر با جامعه کالن و اجتماعی هایگروه بین نیز اجتماعی هایارزش از عدول نحوهاما      

 دلیل به اجتماعی هایگروه.  دهدنمی رخ مکانیکی صورت به هاارزش به نسبت رفتاری کج واقع، در

 اجتماعی پایگاه اعطای واسطه به و تنبیه و پاداش نظام وجود دلیل به همچنین و دارند اعضا از هک انتظاراتی

 در مگر شوند؛ جدا گروه تأیید مورد رسمی هایارزش از سهولت به که دهندنمی اجازه آنان به افراد، به

 قرار هاییموقعیت در افراد -1.  کنند کسب را متضاد و ناسازگار پایگاه چند افراد-5: حالت چند وقوع صورت

 و هنجاریبی نظریه -9.  شوند "نقش فشار" دچار متباین انتظارات یا متناقض وظایف دلیل به که گیرند

 .  کند پیدا شیوع و مصداق جامعه کالن سطح در آنومی

 و پدرساالرانه جنسیتی نقش هاینظریه     

 یزشده و ن یلتحل هاییلمحضور زن در ف ،یسبات اجتماعمنا یبرا بیینیبه عنوان ت یتیجنس هاینظریه     

 پژوهش این در مردان مقابل در زنان اجتماعی هایارزش در تفاوت توضیح جهت مناسب اینظریهبه عنوان 

 هایاولویت در جنسیتی هایتفاوت درباره نظریه دسته دو  .رفت کار به تفسیری الگوهای ساخت در و

 یا گرایی ذات بر که ـ هاتفاوت ثبات نظریه اول دسته.  باشندمی مطرح ،آیدبه شرحی که می ارزشی

 هایتفاوت دلیل را جنسیتی هاینقش یادگیری یا ژنتیک عوامل ـ است مبتنی هانقش یادگیری رویکردهای

 معتقد که هستند هایینظریه دوم دسته.  است ثابت نسبتاً زندگی طول در که داندمی هاارزش در جنسیتی
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 به قائل و اندشده ناشی متقابل کنش و ساختارگرایی رویکردهای از که هستند جنسیتی هایتفاوت نبود به

تعامل ساخته شود،می مطرح تفاوت مثابه به آنچه هر بلکه نیستند هاارزش در واقعی جنسیتی تفاوت هیچ

 "متقابل کنش و جنسیت نمایش" نظریه و ”ساالری پدر" نظریه به تنها بخش این در.  است اجتماعی های

 .شودمی پرداخته دارد، رو پیش پژوهش تفسیری الگوهای در بیشتری کاربرد مورد که

-می  استثمار را آنها و اند حاکم زنان بر مردان آن در که است اجتماعی رابطه از نوعینیز  پدرساالری     

 اگر دارد؛ مادی پایه که کرد محسوب مردان بین اجتماعی مناسبات از ای مجموعه توان می راکنند و آن 

 و آورد می وجود به را مردان بین همبستگی و درونی، همبستگی درونی، وابستگی است، مراتبی سلسله چه

 حاکمیت و زنان و مردان بین نابرابر قدرت رابطه پدرساالری.  شوند حاکم زنان بر که سازدمی قادر را آنها

 و سنتی های ارزش حفظ جهت در پدرساالری  .(5916 ،استریناتی) کندمی تعیین را مردان مطلق

 .دارد سنتی مبنای و پایه که است ای جامعه حفظ آن تالش و دارد می بر گام اقتدارگرایانه

 بلمتقا کنش و جنسیت نمایش نظریه     

 هایتفاوت اساس بر مردان و زنان اعمال و رفتار در تفاوت که است این گافمن استدالل خالصه طور به

 پیامد عنوان به مکررا که اجتماعی اعمال از بسیاری" بلکه آید،نمی وجود به آنها میان بنیادی شناختیزیست

 شمرده محترم را هاتفاوت آن که هستند ابزاری عمال شود،می تلقی و ارائه جنس دو میان هایتفاوت طبیعی

 مردان و زنان چگونه که کندمی مطالعه را مسئله این گافمن(.  9.ص ،5669 ،اسکات) "کنند  می تولید و

 بر چگونه تعریف این و کنندمی تعریف را زنان چگونه مردان.  کنندمی تفسیر را خود میان متقابل کنش

 ،منینگ) ساخت دگرگون را تعاریف این توانمی چگونه تروسیع سطح در و ردگذامی اثر متقابل کنش

 (.521.،ص5982

 که معنا بدین.  است "جنسیت نمایش" مفهوم "جنسیتی تبلیغات" در نظری بحث کانونی نقطه     

(.  5661 ،منبرانا) "شودمی بیان نامد،می نمایش او آنچه طریق از اجتماعی هایموقعیت در جنسیت"



75 

 ...های اجتماعی زن بازنمایی ارزش: عنوان

 
 
 
 

 

.  دارند دیگران برای بخش آگاهی نقش نظر این از و گویندمی شخص اجتماعی هویت درباره چیزی هانمایش

 که دارند گرایش و شناسیممی باز "بیانگرانه رفتار" عنوان به ما که هستند چیزی آن از قسمتی هانمایش

 هویت درباره اطالعات" دهنده انتقال نقش عی،اجتما زندگی در آنها درواقع شوند، دریافت و داده انتقال

 .کنندمی بازی را دیگر افراد به فرد هر (192-195.ص ،5661 ،بارنز) "انتظارات و نیات مسلک، اجتماعی،

 نمایش که صورت بدین.  خوردمی پیوند "شدن مناسکی" مفهوم با گافمن تحلیل در "نمایش" مفهوم     

 که شود تعریف قراردادی و صوری اعمال عنوان به تواندمی" مناسک.  شوندمی اجرا "مناسک" واسطه به ها

 ساختار گافمن،(.  126.ص ،5661 ،گافمن) گذاردمی نمایش به دیگران برای را نظرش فرد، هر آنها طریق از

 نخستین (. 152.ص ،5661 گافمن،) کندمی تقسیم نامتقارن و متقارن نوع دو به را گونهمناسک هاینمایش

 متقابلی رابطه هیچ شامل که را قواعدی نوع، دومین و است دوسویه انتظارات شامل که را قواعدی" نوع

 گونه این نظامی، هایسالم اما هستند، متقارن و دوسویه نوعا معمولی، هایتعارف.  کندمی تبیین نیستند

.  کندمی گافمن بحث وارد را قدرت و اعتماد موضوع بندی،تقسیم این(.  91.ص ،5982 منینگ،) "نیستند

 از نشان که تقارنی عدم.  داندمی نامتقارن مناسک و هانمایش از سرشار را جنس دو میان روابط گافمن

 .دارد مردان و زنان قدرت روابط در نابرابری وجود

 بندیساختارو  اجتماعی جبر های هینظر     

 لمیف لیتحل در . شد استفاده "ریتفس در یدگرگون ،یسوژگ تحول" یریتفس مدل ساخت در هینظر نیا     

 یشود بلکه به عنوان عاملیم مینه تنها تسل یمشاهده شد که نقش  اول زن در برابر ساختار اجتماع "الیل"

 نیتوانست ایمکه  یاهینظر نیتربه عنوان مناسب یجبر اجتماع هیلذا نظر ؛کندیمآن عمل  تیدر جهت تثب

 در قدرتشان از ستا عبارت یاجتماع یها  دهیپد یاساس صهیخص . دهد به کار گرفته شد حیرا توض دهیپد

 نیب رابطه.  دارند زور با را آنان کردن کنترل و افراد واداشتن قدرت آنها.  یفرد یهایآگاه بر فشار اعمال

 اراده، و فکر بدون ،یاجتماع یهادهیپد.  است معلول و لتع رابطه ،یفرد یها دهیپد و یاجتماع دهیپد
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 یانسان رفتار که است اعتقاد نیا انگریب یاجتماع جبر دگاهید(.  5991 ،مارکوزه) است یعیطب نیقوان عیمط

 شود یم متولد یفرد که یزمان دگاهید نیا هیپا بر.  ردیپذ یم نیتکو و افتهی شکل رامونیپ یایدن چارچوب در

 شامل که اوست رامونیپ طیمح تابع او قیتوف و شکست و یبد و یخوب پس است، نانوشته یلوح همچون

  (.192-195. صص ،5982 ،یساروخان) است فرهنگ و جامعه یکل طور به و همکاران دوستان، جمع خانواده،

 یجتماعا جبر.  هستند آن تیرعا به موظف افراد که است جهت آن از یاجتماع یها دهیپد بودن یجبر

 یهمگان آن، بودن یاجبار همان و باشد، ینم زین قرارداد زاده و ستین خصوص به فرد اراده و خواست محصول

 .شود یم سبب را آن بودن

 هایلمف یلتحل در  .آمد کار به "چندچهرگی دروغ،" تفسیری الگوی به دهی شکل درساختاربندی  یهنظر     

-یم یدبازتول هاکنشهستند و هم توسط  هاشکل دهنده کنشهم  یاجتماع ساختارهایکه مشاهده شد 

 یدهپد ینا یینتب ینظر برا ینتربه عنوان مناسب گیدنز یساختاربند یهشوند؛ لذا محقق برآن شد که از نظر

 خودآگاهی صرفا ودموج بازاندیشی، استعداد وجود با انسانی کنشگر که است معتقد گیدنز . استفاده کند

 عملی آگاهی وی.  (151.ص ،5916،ریتزر) کند می بازتاب را شرایط و ها فعالیت جاری جریان بلکه نیست،

 آگاهی از ترمهم ساختاربندی نظریه برای را( بدیا می تحقق ها واژه قالب در امور بیان بدون و سادگی به نوعا)

 نظر توافق ،خرد ذهنی های نظریه با زیرا داند می( ها واژه قالب در چیزها برآوردن در توانایی) استداللی

 و عاملیت) دوقطبی مفاهیم جای به که کندمی استدالل همچنین گیدنز.  (198.ص ،5988 ،استونز)دارد

 می سامان مکان و زمان راستای در که "شونده تکرار اجتماعی عملکردهای" مفهوم از توانمی( ساختار

 کنشگران زندگی روزمره های فعالیت شونده، تکرار اجتماعی عملکردهای از منظور.  کرد استفاده گیرند،

 همچنین.  هستند بدیهی یا ضمنی معرفت از سطحی دارای و اندآموخته شدن اجتماعی طریق از که است

 برای شناختی هستی امنیت عملکردها در بازاندیشی این چنانچه.  دارند بازاندیشانه خاصیت عملکردها این

 سبب اجتماعی صحنه در عملکردها این تکرار و تداوم.  شد خواهد تکرار اجتماعی عمل کند، ایجاد کنشگر

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=41937#_ftn7
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=41937#_ftn8
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 از خارج و مستقل ساختارها بنابراین.  شد خواهد ساختارها گیریشکل درنتیجه و آنها تنظیم و تثبیت

 روابط برقراری هایفعالیت ضمن که هستند هاانسان این و ندارند وجود مکان و زمان در انسانی عوامل

 .  دهندمی شکل را ساختارها مکان، و زمان راستای در اجتماعی

 وبر ماکس آرمانی سنخ     

 وبر ماکس تایپ آل آیده گرفت، قرار کلی راهنمای عنوان به تحقیق این در تفسیری هایمدل ساخت در آنچه

 همین به.  نیست درک قابل آن پایان بی تکثر دلیل به عینی، واقعیت تمام که است باور این بر وبر.  است

 به که است ذهنی ساختاری آلایده تیپ.  ساخت علمی تقلیل و تفرید از استفاده با را آل ایده تیپ طرخا

 استخراج اجتماعی تاریخ از استقرایی طور به را تیپ این وبر.  شودنمی دیده واقعیت در عینی و تجربی طور

 و انسانی علوم در تیپ این کیلتش که است عقیده این بر وبر آل،ایده تیپ بردن کار به مورد در.  کرد

 هایتیپ نمونه اینگونه اعمال و است علوم اینگونه خواص از کاری چنین بلکه است، عملی فقط نه فرهنگی

 باشندمی ناپذیر اجتناب ضرورتی ـ نظری و روش شناسی دالیل هنا بب ـ به ویژه اجتماعی علوم برای آرمانی

 که است معتقد و است مخالف قانونمند نظریات ساختن مطلق با وبر واقع در(.  519. ص ،5981 شتیانی،آ)

 .مناسبند علمی فرضیه ایجاد برای اما نیستند فرضیه هامدل اینگونه

 شناسی روش

 اعتبار و دقت عمق، پیچیدگی، تا روندمی کار به تلفیقی صورت به همواره کیفی پژوهشی هایروش     

به .  فاده شده استاست شناسی نشانه تلفیقی الگوی از تحقیق این در اساس این بر.  دهند افزایش را تحقیق

 الگوی روایت تحلیل دوم سطح در و کادوری و سلبی مدل های سازه تحلیل اول سطح در کهاین ترتیب 

 .  کندمی مطالعه را روایت رمزگان پنج که شودمی برده کار به بارت

 با و پرداخته متن توصیف و هاداده گردآوری به شناسی نشانه روش کمک با کنندمی تالش محققین     

 یبیروش ترک اساس بر.  ندنک مطالعه را متن در موجود گفتمانی ساختارهای گفتمان تحلیل روش کمک
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 از پس سینمای در زنان اجتماعی هایارزش تصویر به که مذکور هایفیلم از هاییسکانس ابتداپژوهش،  ینا

 :یرندگیمقرار  مطالعهمورد  یرسطح ز دو درسپس  و انتخاب اند، مرتبط انقالب

 یو کادور یسلب یالگو -5

 بارت   ییروا یالگو -1     

 دفه بر مبتنی و هدفمند گیرینمونه" ،کیفی هایتحلیل در که گفت باید گیرینمونه روش خصوص در     

 برای هدفمند گیری نمونه هاتحلیل اینگونه در بنابراین.  (511. ص ،1225 ،هالوی و دایامون) "است تحقیق

 دو این در زن محوریت با هافیلم تمامی ابتدا اساس، این بر.  رودمی کار به ژرفانگر و عمقی اطالعات به نیل

 هایسکانس تمامی.  شد انتخاب فیلم پنج ،زن هایارزش بازنمایی موضوع بر تمرکز با و شد مطالعه دوره

 ها زن" ،"سوری چهارشنبه" و "خط بی کاغذ"، "لیال" هایفیلم در زن اجتماعی هایارزش به مربوط

 روش که دلیل بدین است ذکر به الزم.  گرفتند قرارمطالعه  مورد تحقیق این در "الی درباره" و "اند فرشته

 .نیست خود نتایج تعمیم دنبال به تحقیق این است، هدفمند گیری نمونه شیوه و بوده کیفی تحقیق

 .شودمی آورده "خط بی کاغذ" فیلم از سکانسی متن، روی روش اجرای نحوه با آشنایی جهت ادامه در     

 

 خط یب کاغذ لمیف دوم سکانس

یم شدت به آن دنید با ایرو که آورده سوغات بزرگ یماه کی خود سفر از ریجهانگ :سکانس خالصه     

 .است بسته خانه وسط در که است یبند یرو از ها لباس کردن جمع حال در ایرو.  ترسد

 :هاالوگید     

 تا چند ادتهی مهمون ینصف و تا دو یپلو یبرا شیپ هفته دو بود؟ چرک رختا ادتی سفرت قبل شب: ایرو   

 یجا هم امشب حاال کنم؟ پاک اباقص مثل شب اون یواداشت که یگاو آن لش ای ؟یآورد یسبز یگون

 سابم یم شورم یم شب بوق تا سحر دهیسپ از. برسم کارام به من یخوا ینم تو ؟یآورد نهنگ برام سوغات
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 یروز من پزمیم سابمیم شورمیم یبگ سرهم پشت بار ده یتونیم تو.  پزمیم سابمیم شورمیم پزم،یم

 من.  قصاب نه فروشم یماه من نه.  پزمیم و سابمیم و شورمیم پزم،یم و سابمیم و شورمیم مرتبه ده

 اگه تو هستم یک من نایا بدون منه خط نیا منه فکر نیا که خوشه نیا به دلم.  دارم الزم شبامو تو نیع

 اشینیپیلیف و یکامبوج و یلندیتا روزنامه، تو یدادیم یآگه هی من؟ سراغ یاومد چرا یخواستیم کلفت

 .هست هم

 زانسنیم یرمزها    

 .افتد یم اتفاق ریجهانگ و ایرو خانه در صحنه: یپرداز صحنه

 یباال مطالعه چراغ آن، یرو یکشنقشه لیوسا با ریجهانگ کار زیم بند، از زانیآو یهالباس: صحنه لیوسا

 .ریجهانگ گاریس پاکت و نکیع آن،

 ریجهانگ به ایرو نکردن نگاه و دست رکاتح بند، یرو از هالباس دنیکش و کردن جمع: یرکالمیغ ارتباط

 به نکیع یباال از ریجهانگ متعجب نگاه ا،یرو به توجه بدون ریجهانگ کردن کار ت،یعصبان دادن نشان یبرا

ادامه این تحلیل را در جدول پی   .آن یخال جعبه پرتاب و گاریس کردن روشن و نکیع برداشتن ا،یرو

 .بگیرید
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 دوم سکانس -خط یب کاغذ لمیف -بارت ییروا یالگو(: 5) شماره جدول

 ارجاع یکنش نینماد ییمعنا نهیکم کیهرمنوت

 مجبور را ایرو ریجهانگ چرا

 کرد؟ رختها شستن به

  خواستیم ریجهانگ ایآ

 فقط که کند مجبور  را ایرو

 برسد؟ خانه یکارها به

 خواهد یم ریجهانگ ایآ

 نرسد؟ شیکارها به ایرو

 که ندک یم فکر الیل چرا

 است؟ کلفت کی

 شرح به یضمن طور به

 شوهر مقابل در الیل فیوظا

. پردازد یم اش خانواده و

 یسنت فیوظا نیا

 هستند یاجتماع ختهیبرانگ

 را آن یسنت ساختار و

 .کندیم لیتحم

 وانداشتن/ واداشتن

 نخواستن/ خواستن

 شب بوق/ سحر دهیسپ

 دیناام/ بودن خوش دل

 بودن

 

 را اسهالب یحال چه در ایرو

  کرد؟ یم جمع

 خواست یم چگونه ایرو

 هر که کند متوجه را ریجهانگ

 نجام یتکرار و سخت کار روز

 دهد؟ یم

شب از خواست یم ایرو چگونه

 کند؟ استفاده شیها

 در ریجهانگ یالعملعکس چه

  داشت؟ ایرو یحرفها برابر

 به سکانس نیا ارجاع

 در یمردساالر فرهنگ

. است یرانیا یهاخانواده

 خانه سیرئ عنوان به مرد

 فرهنگ نیا در زن و هست

 یم فرمانبر کی عنوان به

 فیوظا خانه در ستیبا

 را پختن و دنیساب شستن،

 .دهد انجام

 

 یفن یرمزها     

 .دارد آن حاالت و سوژه بر تمرکز و متوسط ینما: نما اندازه

 .است یبربرا از ینشان و است موضوع دید سطح هم: نیدورب ارتفاع و هیزاو

 .است اسی از ینشان و رهیت: ینورپرداز

 .است روزمره یزندگ یایگو و نامتقارن: یبند بیترک

 .دارد همه به توجه و است دانیم عمق: وضوح

 .دهد یم نشان را عقل و آرامش ،ینیبدب که( یخاکستر ،یآب) سرد یها رنگ: رنگ

 یشناس نشانه فیتوص     
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 ستیبا یم او.  پردازد یم نهاده او گردن بر خانواده که یفیوظا به ایرو اعتراض به سکانس نیا اول سطح در

 با ایرو ییارویرو به دوم سطح در.  بپردازد آن از فراتر یامور به تواند ینم و دهد انجام را مشخص یفیوظا

 و نوشتن یابر ییهازهیانگ شدن دایپ با و یسندگینو کالس با ییآشنا با ایرو.  شودیم پرداخته یسنت ساختار

 از فراتر یامور به پرداختن از مانع یسنت ساختار که رسدیم جهینت نیا به ،خود به پرداختن با واقع در

 چون یروشنفکر اعمال و روشنفکرانه یهاانیجر با ایرو ییآشنا جهینت فراخانواده امور نیا.  شودیم خانواده

 ایرو خانواده در طیشرا نیا که کندیم طلب را اصخ یطیشرا یسندگینو به پرداختن.  است یسندگینو

 او.  ستدیبا اطرافش کننده احاطه ساختار برابر در تا شودیم قیتشو دارد که یمعلم واسطه به ایرو.  ستین

 تازه یساختار در و خودساخته دیجد یایدن در بلکه کلفت کی مانند یسنت ساختار کی در نه را خود حال

 در ،یشناساسطوره منظر از و سوم سطح در.  است ارزشمند شیبرا وقتش و است فکر صاحب که بیندمی

 دادن و آن با ییارویرو به ایرو نجایا در که شودیم متبادر ذهن به یپدرساالر اسطوره متن نیا خوانش

 .  پردازدیم آن به یمنف یارزش

 

 یریگ جهینت و یبندجمع

 بر هاداده نیا مجدد یبند قالب و هاسکانس همه لیتحل از حاصل یها داده دادن قرار هم کنار در با     

  .شد ساخته یریتفس یالگوها ق،یتحق ینظر چارچوب یمبنا بر آنها ریتفس و وبر ماکس پیتا آلدهیا یمبنا

 که طورهمان.  است وبر ماکس آرمانی سنخ گرفت، قرار کلی راهنمای عنوان به آنچه تفسیری هایمدل در

 که یافت دست آرمانی سنخ به توانمی انضمامی های پدیده از بسیاری مشترک خصایل ترکیب با شد، مطرح

 مفاهیم ساخت با تا شده تالشاز این جهت، .  فهمید را واقعیتی تحلیلی، صورت به توانمی آنها کمک به

 با که است تحلیلی ساختار یک آرمانی سنخ همچنین.  کرد درک را واقعیت انتزاعی کامالً و مبهم غیر ذهنی،

 محقق جهت، این از.  شوندمی ساخته واقعیت عناصر بعضی براساس ولی ندارد مطابقت کامالً عینی واقعیت
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 در شده فراخوانده هاینظریه از تفاسیر این در و نموده تفسیری الگوهای ساخت به اقدام مبنا این بر

 .  است کرده استفاده قیاس برای هم و ساختاربندی برای هم مفهومی چارچوب

 

 

 تفسیر در دگرگونی سوژگی؛ تحول

 در شده بازنمایی اجتماعی هایارزش از ایثار و فداکاری مرد، برابر در تسلیم داری،خانه شدن، دار بچه     

 یساختار یرتحت تأث زنع در واق . است سنتی ساختار رعایت به مجبور زن فیلم این در.  است "لیال" فیلم

را در نظر  یالاستقالل نظر ل ،ساختار ینا  .یستن آنهااز  یزیو او را گر همشخص کرد برایش یفیکه وظا است

 یافتکه در یاییهدا یحت یالل.  دهدیم امعن یالل یتاست که به شخص یگرانانتظار د ینو فقط ا یردگینم

را دوست  یدرست کردن سنت یچا یاپرسد که آینم یالساختار از ل . است کند براساس ضوابط ساختاریم

غذا درست کند که رضا چاق  یاکه به گونه دارد دوست یالل یادوست دارد سال بعد بچه دار شود؟ آ یادارد؟ آ

فرض  یشپ ینو با افرض گرفته  یشمردانه را پ یهاخواستهزن در مقابل  یمواقع ساختار تسل ؟ در... نشود و 

 یمبا تسل یتشندارد و هو یزن استقالل . یردگیممردانه  ییاز زن هم سمت و سو یگراناست که انتظارات د

 را شده تعیین پیش از وظایفی سنتی، ساختار فشار تحت زن . کندیم یدامردانه معنا پ یدر برابر خواسته ها

 است، ایرانی انسان تاریخی ذهن زائیده که هاییارزش با سنتی رساختا این.  پذیردمی طبیعی امری عنوان به

 رفتاری انتظارات بنابراین.  کندمی تزریق جامعه افراد وجود در شدن اجتماعی جریان در را رفتاری الگوهای

 تأثیر تحت شوند،می ایجاد رفتاری الگوهای این ترکیب از که هایینقش بیرونی بعد از جامعه گذاریارزش و

  .است ایرانی فرهنگ سنتی ساختار هایارزش همان

را احاطه کرده،  یالکه بعد از ازدواج ل یو در تداوم فشار ساخت اجتماع ها سکانس ینیهمنش در مچنینه  

 ینکند که ایاذعان م یالل  .شود می داشتهساخت وا  یندر برابر ا یمتسل ینوع یاو  یبه فداکار وی
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 یو حق رضا را برتر م یحق خود را خودخواه یالدر واقع ل . تواند بچه دار شودیماوست و رضا  یخودخواه

تر است که مرد در آن یکل یاز ساختار یبعد از ازدواج در آن قرار گرفته، جزئ یالکه ل یساختار . شمرد

 یبرا یستبایخود م یالل یگرد یانبه ب  .ساختار مجبور است که نازا نباشد یندر درون ا یالل  .دارد یتمحور

 یگرد یرسد که زنیم یجهنت ینبه ا یالل یتدر نها . خانواده شوهرش باشد یکند و جوابگو یکار یینازا ینا

ساخت  . یابدمهلکه نجات  یناو از ا یدشا یبترت ینبد  .او باشد نقص یبرا ینیرضا انتخاب کند تا جانش یبرا

را انتخاب  یال، لاستو آن هم فرزند پسر  یکه همان فرزندآورشده  یینتع یشاز پ یازدواج، با هدف یاجتماع

  . او انتخاب کرد یبرا یگرد یگزینیجا یستبای، مهکرده و حاال که هدف ساخت فراهم نشد

ساخت  ینهم که مقهور ا یالل . مهم است یشبلکه تنها هدف برا یستقائل ن یارزش یالل یساخت برا ینا     

 نظریه با را آن توان می که میگیرد شکل جنسیتی نقش مذکور ساختار در.ندارد یمجز تسل یاهاست، چار

 بر مردان آن در که است اجتماعی رابطه از نوعی بیانگر پدرساالری نظریه، این در.  کرد تفسیر "پدرساالری"

 نسبت چگونگی تبیین با رابطه در دیگر طرف از.  دارند  می روا ستم و کنندمی استثمار را آنها اند، حاکم زنان

 گونه دو دیگر، طرف از هانظام و ساختارها و طرف یک از او عملی و گفتاری آگاهی و ،کنشگر و کنش میان

 دارای اجتماعی های پدیده کندمی مطرحقرار دارد که  دورکیم( جبرگرایی) اول نظر در . شد مطرح نظر

 میدورک.  کند می تحمیل وی بر فرد میل رغم  به را خود قدرت ،آن واسطه به که هستند قاهر و آمر قدرتی

 صیتشخ را یاجتماع یها دهیپد توان یم آن با که داند یم یاجتماع یها دهیپد یها یژگیو از را اجبار و الزام

 به که دانست پدرساالرانه ساختاری را "لیال" فیلم در زن نقش کننده محاط ساختار توانمی بنابراین.  داد

 .  است آن رعایت به مجبور او و گرفته نظر در برایش شده تعیین پیش از هایینقش جبری، رتصو

 مجبور را "لیال" که نهد می بنا را اجتماعی هایارزش سنتی، ساختار پدرساالرانه بخش تعین هایارزش     

می اجتماعی لمتقاب کنش در( گافمن نظریه طبق) جنسیت نمایش برای مشخص رفتاری مناسک رعایت به

 نمایش و کندمی سازی شبیه فرزندـ  والد روابط مدل مطابق را آن گافمن که گونهمناسکنمایش این.  نماید
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 نمایشی داند،می زنان وارکودک فرمانبری و مردان والدگونه سلطه از ایشده مناسکی بیان را جنسیت

 .  است نامتقارن

 سنتی ساختار بخش تعین هایارزش تأثیر تحت لیال سوژگی که است ایگونه به بودن نامتقارن این    

 تحلیل در که دیگری نکته.  یابدمی معنا سوژگی این که است ساختار حفظ در تنها و شودمی گرفته نادیده

 به نوعی به او منظور بدین.  است سوژگی فنای از جلوگیری برای او تالش نماید، می بدیع لیال فیلم

 کامل فنای جلوی تا کندمی نفی ای گونه به دیگری مقابل در را خود یعنی آورد،می روی "نفیم سوژگی"

 و روحی هایتنش ایجاد سبب سنتی ساختار اینکه از پس.  بیاندازد تعویق به را آن یا بگیرد را اشسوژگی

 رعایت به مجبور نابراینب.  یابدنمی فشارها مقابل در شدن تسلیم جز ای چاره او شود،می لیال در روانی

 از گیرد؛می  پیش را منفی سوژگی ساختار، از نشدن گذاشته کنار با مقابله برای وی.  شودمی ساختار ضوابط

 شیوه این در هم لیال ابزار.  یابدمی ارزش خود دوباره گونه بدین و شود حفظ دیگری ارزش تا گذردمی خود

 . شود می برساخته اجتماعی ارزشی عنوان به اینجا در تحمل و رصب بنابراین.  است "تحمل و صبر"

 هانقش ها،ارزش که بوده سنتی فرهنگ تأثیر تحت کامالً خود اطراف دنیای از هازن تفسیر ،لیال فیلم در     

 مقابل در تسلیم و فرمانبر فرودستانی عنوان به را زنان اجتماعی موقعیت آن، بخش تعین رفتاری الگوهای و

 دهی شکل موجب زنان، جنسیتی نقش بر ناظر اجتماعی هایارزش ترتیب بدین.  کندمی مشخص ساختار

 اجتماعی هایارزش بازتولید موجب ساختار، با جهتهم تفسیر که گفت توانمی و شده آنها بیانگرانه رفتار به

 .  شد خواهد پیشین

 بیان در تحول به منجر نهایت در که افتدمی اتفاق فوق تفسیر در دگرگونی خط، بی کاغذ فیلم در اما     

 آگاهی و راهنما نقش که دیگر روشنفکری با مواجهه در زن سنتی تفکر فیلم این در.  شودمی زن سوژگی

 الگوهای دگرگونی که شده هاارزش در تغییر موجب تفکر در تحول این.  شودمی متحول دارد را دهنده

 زن هاینقش شوند، می ساخته رفتاری الگوهای ترکیب از هانقش که آنجا از بنابراین.  رددا پی در را رفتاری
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 هویت به راجع اطالعات دهنده انتقال نقش گافمن تعبیر به که او بیانگرانه رفتار نتیجه در و یافته تغییر نیز

 شوند می اجرا مناسک طهواس به هانمایش که کندمی بیان گافمن.  یابدمی تغییر نیز دارند را اجتماعی

 خانه زن نقش این از پیش که "رویا".  شود دگرگون نیز مناسک بایست می هانمایش تغییر برای بنابراین

 خود از تفسیرش خود، روشنفکر و نویسنده استاد و روشنفکری پدیده با مواجهه از بعد داشت، برعهده را دار

 خلق خودش را پیرامونش دنیای اکنون بایست می استادش ییراهنما به او.  یابدمی تغییر اطرافش دنیای و

 در او خواست به چیز همه و مسلط اراده بایستمی او اراده.  گیرد قرار خویش شده خلق دنیای مرکز و کرده

 که شودمی "نقشی فشار" ایجاد سبب و بنددمی شکل رویا ذهن در جدید نقشی واقع در.  باشد حرکت

 افراد گاه که است این اجتماعی هایارزش از عدول دالیل از یکی وی نظر به.  دارد شارها آن به کوئن بروس

 شوندمی دچار نقش فشار به هنگامی افراد.  شوندمی "نقش فشار" دچار که گیرند می قرار هاییموقعیت در

 متباین انتظارات یا متناقض وظایف دلیل به مشکل، این و شوند مشکل دچار انتظار مورد نقش انجام در که

 ساختار که گیردمی قرار نقشی با تضاد در اش روشنفکرانه جدید نقش که هم رویا نظر، بنابراین.  است

 سنتی ساختار اجتماعی هایارزش از نقش، فشار تأثیر تحت و شده تناقض دچار نهاده، او برگردن سنتی

 .  کندمی عدول

 رفتارهای طریق از جدید هویت جویی پی واقع در.  دکنمی تهدید ، امنیت او راساختار از عدول این     

 برای لیال برعکس رویا اما  .است تهدید این دلیل کند،نمی رعایت را پدرساالرانه فرهنگ مناسک که بیانگرانه

 ذات یهایپرسش مورد را ساختار خودگذشتن، از و نشینیعقب جای به و کندمی تالش خود سوژگی حفظ

 در دگرگونی گفت توان می واقع در.  کندمی تحمیل ساختار بر را اش سوژگی فعاالنه و دهدمی قرار گرایانه

 ارزش یک عنوان به ،دشومی او برای جدید هویتی جایابی موجب که اطراف دنیای از زن تفسیر و اندیشه

 .ه استدش برساخته اجتماعی

 ساختار فریب ؛چندچهرگی دروغ،     
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 مختلفی تأثیرهای موجب و داده شکل ـ زنان تحقیق این در و ـ افراد بیانگرانه رفتارهای به دروغ مناسک     

 دروغ به توسل با که کندمی سعی زن اند، فرشته هازن و الی درباره هایفیلم در.  شودمی ساختار بر

 یانخود پا یرا با نامزد قبل یانشپا یب یتلخ الی  .شود حفظ اش سوژگی آن در که آورد فراهم تازه ساختاری

 با یتشخص ینا ،در واقع . فکر کند یگریحال به شمال آمده تا راجع به ازدواجش با کس د یننداده و در هم

 یانخود را کامل کند، خودش را در جر یو سوژگ یتفرد ینکهاست و بدون ا درگیر یدهایششک و ترد

 ،دروغ با و نیست منفعل او اتفاقات این جریان در اما . خواهد آمد یشچه پ یندتا بباده اتفاقات قرار د

 قدرتمند ساختار با رویارویی در خودساخته ساختار این  .بماند دور به انفعال از تا کندمی ایجاد ساختاری

 به زن فیلم این در.  ماندیم نافرجام اش سوژگی حفظ برای زن تالش و ریزدمی هم در نهایت در بیرونی،

 واقعیت ساخت همچنین و واقعیت پذیرش و رد در و است فعال آنکه عین در یعنی رسدمی فعال انفعالی

 بیرونی قدرتمند ساختار تأثیر تحت و نهایت در ولی دهد،می نشان واکنش خود از دروغ با خود پذیرش مورد

 .شودمی کشیده انفعال به

مردانه  یسکانس ذات یندر واقع اراده قانون که در ا است؛ دیگر ای گونه به وضع اما ”اند فرشته هازن“ در

یمرد نشان م یاردر اخت ییو او را در حد کاال یردگیم هیدداانسان ن یکرا به عنوان  یالل یمدارد، اراده و تصم

 با واقع در و گیردمی پیش رد را ساختار فریب و دروغ راه ،ساختار با مواجهه در نیز فیلم این در زن  .دهد

به زن وابسته  یو هم از لحاظ جنس یمرد هم از لحاظ عاطف که داند می او . رود می دروغ جنگ به دروغ

 نهایت درو  ییبا دروغگو انتقام گرفتن از مرد یشود برا یم یا یلهدو موضوع وس ینا ،فیلم ینلذا در ا . است

 منفی گذاریارزش فیلم، این اهمیت حائز نکته.  کندمی تحمیل تارساخ بر را اشسوژگی حربه همین با

 با که است حاضر فیلم این در زن.  است معتقد بدان ایرانی زن که است اجتماعی هایارزش به نسبت

 را او نشدن دار بچه دلیل به سنتی فرهنگ همین وقتی اما کند تمکین خود همسر از سنتی فرهنگ پذیرش

 از دفاع ابزار را چندچهرگی و فریب دروغ، و برآمده خود از دفاع موضع در دهد،می قرار تمس مورد و مواخذه
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 برای ای وسیله و زنان برای ارزش یک عنوان به چندچهرگی و دروغ ،فیلم این در واقع در.  دهدمی قرار خود

 .شود می برساخته آنها حق از دفاع

-می فشار آنها به که ساختاری با مواجهه در خود سوژگی حفظ برای زنان نیز ”سوری چهارشنبه“ فیلم در

 خود بیانگرانه رفتار برای مبنایی را آن و شده دروغ به متوسل گیرد،می نادیده را آنها حق مواقعی در و آورد

 رد زنآنچه که به عمل  یتبا واقع یاروییدر رو . دهندمی قرار دیگر زنان و خود حق از دفاع برای ایوسیله و

که  یدهرس یقیناز  یااو به مرحله . است یفشروشن شدن تکل یقاطع او برا یمدهد، تصمیارزش م فیلم این

 ینا شده از یلتحل هایسکانس ینیدر همنش . و از حقش دفاع کند دیستابمقابل ساختار  یستبایم ینکا

 یشکه در پ یمژده در راه سخت ییتنها  .شودمی داده نمایش ساختار مقابل در تنها شخصی مژده ،یلمف

 موجب می شود تا شوهرشخیانت روشن شدن با داده و در آخر داستان  یشتریدارد، به مقاومتش ارزش ب

 ابزار با ساختار برابر در انفعال عدم و مقاومت این اما . کند یداشک مژده و مقاومتش در برابر ساختار ارزش پ

کردن اطالعات   یمخف  .شود یکنترل رابطه به کار گرفته م یبرا یدروغ به عنوان روش . شودمی انجام دروغ

به خود  یکنزد یگریبه نفع د یاکنترل رابطه به نفع خود  یبرا یروش ،وارونه کردن اطالعات با دروغ یاو 

 در واقع در  .گیرد یمثبت به خود م یارزش ،انبحر از یریجلوگ یااز بحران  ییرها یاست و دروغ گفتن برا

 که ارزشی.  شودمی برساخته هازن حق از دفاع برای ای وسیله و ارزش یک عنوان به دروغنیز  فیلم این

 و کرده ترپیچیده را زنان پیشین هاینقش جدید الگوهای این و داده شکل را جدیدی رفتاری الگوهای

 .آفریندمی آنها برای دیجدی هاینقش همچنین

 نظریه در گیدنز.  باشدمی هافیلم این در زنان ذهن در بسته نقش ساختار است، مهم اینجا در که آنچه     

 و سازند می ممکن را کنش یا اند کنش وسیله هم اجتماعی ساختارهای که کندمی مطرح خود ساختاربندی

 در شدهمطالعه  هایفیلم در توجه قابل نکته بر این اساس،.  دشون می بازتولید اجتماعی کنش وسیله به هم

 چند و دروغ مناسک که است جامعه از افرادی عنوان به زنان ذهن در بسته شکل ساختار اصولگرایی، دوره
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 طبیدوق مفاهیم جای به که کندمی استدالل همچنین گیدنز.  دهدمی بنا آنها بیانگرانه رفتار در را چهرگی

 زمان راستای در که کرد استفاده "شونده تکرار اجتماعی عملکردهای" مفهوم از توانمی( ساختار و عاملیت)

 کنشگران زندگی روزمره های فعالیت شونده، تکرار اجتماعی عملکردهای از منظور.  گیرندمی سامان مکان و

 همچنین.  هستند بدیهی یا ضمنی رفتمع از سطحی دارای و اندآموخته شدن اجتماعی طریق از که است

 برای شناختی هستی امنیت ،عملکردها در بازاندیشی این چنانچه.  دارند بازاندیشانه خاصیت عملکردها این

 سبب اجتماعی صحن در عملکردها این تکرار و تداوم.  شد خواهد تکرار اجتماعی عمل کند، ایجاد کنشگر

 در اینکه به توجه با و نظر این بر بنا.  شد خواهد ساختارها یریگشکل نتیجه در و آنها تنظیم و تثبیت

 برساخته زنان برای مثبت ارزشی عنوان به دروغگویی اصولگرایی، دورهمطالعه  مورد هایفیلم از هاییسکانس

.  داد خواهد جدید ساختاری شکلگیری سبب شود،می بازنمایی ای شونده تکرار اجتماعی عملکرد شکل به و

 .است اجتماعی متقابل هایکنش در شده پذیرفته یروش آن در دروغ که اریساخت
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 منابع

 فارسی منابع

 .مرکز نشر: تهران. متن تأویل و ساختار(. 5912) .ب احمدی، 

 .نو گام: تهران(. مترجم ث،.نیت پاک. )عامه فرهنگ های نظریه بر ای مقدمه(. 5916. )د تریناتی،اس  

 .قطره نشر: تهران .شناخت شناسی جامعه و وبر ماکس(. 5989. )م آشتیانی،  

 .11- 11،زنان پژوهش فصلنامه. جنسیتی نقش های نظریه یبازنگر(. 5981. )ح بستان،  

 .تبیان انتشارات: تهران( مترجم ع،.گهر نیک. )پارسونز تالکوت شناسی جامعه(. 5919. )گ روشه،  

 .علمی انتشارات: تهران(. مترجم م،.ثالثی. )معاصر دوران در شناسی جامعه نظریه(. 5911. )ریتزر،ج  

     شناسی جامعه انجمن مجله. اجتماعی هویت بازتعریف و زنان(. 5989. )م جاه، رفعتو . ب ساروخانی،  

 .599-592 ،(1) ،ایران       

 .ریرکبیام انتشارات: تهران(. مترجم م،.یدیمو.)یساحت تک انسان(. 5991. )ه مارکوزه،  

.  ها رسانه توسعه و مطالعات دفتر: تهران. بازنمایی و ها رسانه(. 5981. )م مهدیزاده،   

(.   ناشر) مولف( مترجم ث،.کامکار) .نوین شناسی جامعه و گافمن ایرونیگ ،(5982. )ف مینینگ،   

.  زمرک نشر: تهران(. مترجم ح،. چاوشیان) .اجتماعی علوم شناسی روش(. 5981. )م وبر،    
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 هانوشت پی

                                                           
1
  Sex 

2
  Gender 


