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ايران پس از هاي سينماي  تحليل بازنمايي زن شاغل در فيلم
  انقالب

  2زاده ، زهرا مجدي*1اعظم راودراد

  چكيده
هـاي جنسـيتي    از عوامل فرهنگي اجتماعي تأثيرگذار بر رد يا تأييـد كليشـه    ها نحوة بازنمايي زنان شاغل در رسانه
اشتغال زنـان  تواند در تغيير باورهاي فرهنگي مربوط به  رود و مي ها به شمار مي سنتي مربوط به زنان و اشتغال آن

در بخش نظري . هدف اين مقاله، مطالعة بازنمايي زنان شاغل در سينماي ايران پس از انقالب است. مؤثر واقع شود
شناسي جان فيسك بوده  روش تحقيق نيز برمبناي الگوي نشانه. تحقيق، از نظرية بازنمايي هال استفاده شده است

دهد كه زنان شاغل مـدرن، بـرخالف    غل در سينماي ايران نشان مينتايج حاصل از مطالعة بازنمايي زنان شا. است
در بيشتر . توانمندي و استقالل بيشتري در زندگي خود بوده و تابع مردان نيستند  كليشة زن سنتي، داراي قدرت،

طلبـي و   شده با محوريت زنان شاغل، سعي شده اسـت ضـمن نقـد ايـدئولوژي مردسـاالري، از برابـري       ساخته  آثار
سـازي نقـش    شـاهد طبيعـي    رغم تالش براي دوري از نگـاه مردسـاالرانه،   به. ساالري در اشتغال دفاع شود يستهشا

  .داري براي زنان هستيم خانه
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 مقدمه
معـين، در وقـت مشـخص و بـا حقـوق و      ، خروج از خانه و پرداختن به كـاري  »اشتغال«مراد از 

دهد كه در دوران پيش  مروري بر اشتغال زنان در ايران نشان مي ].25[شده است  مزاياي تعيين
هاي اوليه پس از انقالب، سهم مشاركت زنان در اشـتغال در مقايسـه بـا     از انقالب و نيز در سال

  ].76ـ75، ص23[ن بوده است توسعه پايي يافته و نيز ساير كشورهاي درحال كشورهاي توسعه
رغم نگاه منفي به اشتغال زنان در دوران پهلـوي و اوايـل انقـالب اسـالمي و متعاقـب آن،       به
ن زنان به اشتغال و موانع فرهنگي و اجتماعي در برابر آن، در دوران سـازندگي پـس   نداشت تمايل

ش سـهم نـاچيز بـوده و    هرچند اين افزاي. از جنگ، شاهد آغاز افزايش سهم اشتغال زنان هستيم
و  1370در ميانـة دهـة   . اي از بازار كار را در اختيار دارند همچنان مردان هستند كه سهم عمده
هاي فرهنگي اخذشـده و افـزايش تحصـيالت زنـان، بـراي       در دولت اصالحات، براساس سياست

يرد گ بار درصد رشد جمعيت زنان شاغل از درصد رشد جمعيت مردان شاغل پيشي مي نخستين
  ].144و  77، ص 23[تر نرخ مشاركت زنان در جامعة ايران هستيم  و شاهد رشد سريع

هـا و افـزايش    رغـم افـزايش توانمنـدي    از داليل مهـم سـطح پـايين اشـتغال زنـان در ايـران، بـه       
نگـاه   ].16[هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي دانسـت      تـوان زمينـه   هاي اخير را مي تحصيالت آنان در دوره

هـاي مـادري و    هاي سنتي رايجـي كـه زنـان را تنهـا در نقـش      منفي جامعه به اشتغال زنان و كليشه
رود كـه از طريــق   پذيرنـد، از موانـع فرهنگـي اجتمـاعي اشــتغال زنـان بـه شـمار مـي         ي مـي همسـر 
پذيري جنسيتي فرايندي است كـه طـي آن    جامعه. شوند پذيري جنسيتي تقويت و بازتوليد مي جامعه

شـوند   گيرند و با توقعات جامعه از مردان و زنان آشنا مـي  هاي جنسيتي را فرامي راد صفات و ويژگياف
هـاي نهادهـاي رسـمي همچـون      صورت رسمي و از طريق آموزش پذيري به  اين جامعه ].45، ص10[

، 15[پـذيرد   هـا انجـام مـي    هايي همچـون رسـانه   صورت غيررسمي از كانال ها يا به  مدارس و دانشگاه
اشـاره  ] 40، ص23[زاده  توان به تحقيق ملـك  عنوان نمونه مي درخصوص نهادهاي رسمي، به ].94ص

درصـد مشـاغل خـارج از    90هاي درسي دورة ابتدايي ايران نزديك به  دهد در كتاب كرد كه نشان مي
هـاي   كانـال . خانه به مردان اختصاص يافته است و كلية امور داخـل خانـه برعهـدة زنـان بـوده اسـت      

پـذيري جنسـيتي    ويژه سينما و تلويزيون نيز نقش مهمـي در جامعـه   ها و به غيررسمي همچون رسانه
هـا در نحـوة نگـرش مخاطبـان بـه مسـئلة        ميزان و نحوه حضور زنان شاغل در اين رسـانه . افراد دارند

ا نيـز از  هـا ازجملـه سـينم    بنابراين، نحوة بازنمايي زنان شـاغل در رسـانه  . اشتغال زنان تأثيرگذار است
هـاي جنسـيتي مربـوط بـه زنـان و       عوامل فرهنگي اجتماعي مهم و تأثيرگذار در رد يا تأييـد كليشـه  

  .رود و به همين دليل در تحقيق حاضر مورد توجه قرار گرفته است ها به شمار مي اشتغال آن
هدف اصلي اين تحقيق شناخت چگونگي بازنمايي زنـان شـاغل در سـينماي ايـران پـس از      

بوده و به همين دليل مطالعة تصوير زن شاغل در سينماي ايران و مقايسة اين تصوير در  انقالب
  .هاي مختلف سياسي پس از انقالب مدنظر قرار گرفته است دوره
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  پيشينة تحقيق
دستة اول، تحقيقات مربوط بـه  . شود در اين بخش، به نتايج مهم دو دسته از تحقيقات اشاره مي

جامعه و دستة دوم تحقيقات مرتبط با تحوالت بازنمايي اين موضوع در تحوالت اشتغال زنان در 
در رابطه با مسئلة اشتغال زنان، تاكنون تحقيقات و مقاالت متعددي انجام پذيرفته . هاست رسانه

دهندة تغييراتي در شرايط زنان و افزايش سـطح تحصـيالت و اشـتغال     است كه درمجموع نشان
رسد كـه همچنـان تعارضـاتي ميـان      وجود اين، به نظر مي  با. است هاي اخير بوده ها در سال آن

هـاي   داري او وجود دارد كـه ريشـة آن را در زمينـه   همسرداري و  اشتغال زن و ايفاي نقش خانه
  .توان جست فرهنگي و اجتماعي مي

مطالعـة تفسـيري   «اي با عنـوان   در مقاله] 13[منش  مثالً نتايج تحقيق صادقي و بدري
اشتغال و (دهد كه با وجود تغييرات بسياري كه در وضعيت زنان  نشان مي» داري نقش خانه
ترين كارهاي خانـه بـر دوش زنـان قـرار      رخ داده است، همچنان مسئوليت مهم) تحصيالت

توان بين كـار زن در خانـه و كـار بيـرون آشـتي       آيا مي«در پژوهشي ديگر، با عنوان . دارد
دهد كه بيشتر زنان موردمطالعـه معتقدنـد ميـان كـار      ينشان م] 3[، توسلي »برقرار كرد؟

عنوان يك فعاليت اقتصادي در جامعه و حفظ و نگهداري زندگي خانوادگي و مراقبـت از   به
  .كودكان تعارض وجود دارد

دهـد   ها نشـان مـي   شده در حوزة بازنمايي زنان در رسانه از طرف ديگر، تحقيقات انجام
تلويزيـون، معمـوالً تـابع، غيرمسـتقل و نسـبت بـه مـردان،         شده در سينما و زنان بازنمايي

مـثالً   درخصوص بازنمايي مسئلة اشتغال زن در سينما، . اند فرودست به تصوير كشيده شده
فـيلم از   62اشاره كرد كه بـا تحليـل محتـواي    ] 12[توان به تحقيق سلطاني و رحمتي  مي
نسـبت حضـور مـردان     شـده  رسـي هاي بر دهد در فيلم ، نشان مي1383تا  1359هاي  سال

يك بوده است و نيز زنـان شـاغل در مقايسـه بـا      به   شاغل به زنان شاغل، تقريباً نسبت سه
  .اند تري داشته مردان شاغل منزلت شغلي نسبتاً پايين

هـاي   همچنين، نتايج تحقيقات ديگر بيانگر آن اسـت كـه متناسـب بـا تغييـر سياسـت      
افزايش بازنمايي زنان شاغل در اين دوره هستيم؛ مـثالً  فرهنگي در دوران اصالحات، شاهد 

، شاهد 1370هاي سينمايي دهة  اند كه در بازنمايي نشان داده ]20[كاظمي و جوادي يگانه 
در ايـن دوره بازنمـايي اشـتغال زنـان     . زناني هستيم كه بر استقالل مالي خود تأكيد دارند

ن اسـتاد دانشـگاه، خبرنگـار، وكيـل و     ها در مشاغلي همچـو  افزايش چشمگيري يافته و آن
  .اند پرستار به تصوير كشيده شده

هـاي   و با مقايسة فـيلم » تغييرات نقش زن در سينماي ايران«با عنوان ] 7[پژوهش راودراد 
هـاي   دهـد كـه متناسـب بـا تغييـر سياسـت       ، نيز نشان مي1376سينمايي قبل و بعد از خرداد 

اند و  ، زنان در سينما بيشتر مورد توجه قرارگرفته1376د فرهنگي در آثار سينمايي پس از خردا
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پژوهش قاسـمي، آقابابـايي و   . تغيير يافته است 1376كيفيت مشاغل زنان در آثار پس از خرداد 
و در مقايسه بـا نيمـة اول آن،    1370نيز مؤيد اين نكته است كه در نيمة دوم دهة ] 19[صميم 

  .شوند دي ديده ميهاي شغلي و شهرون زنان بيشتر در نقش
اي مـوردي بـر روي دو سـريال     همچنين، درخصوص نحـوة بازنمـايي زنـان شـاغل، مطالعـه     

بـه بررسـي نحـوة بازنمـايي زنـان      ] 5[پور، طالبي و آهنگـران   حبيب. تلويزيوني انجام شده است
تاً در اند كه زنان شاغل عمـد  اند و نتيجه گرفته پرداخته ها همسايهو  دلنوازانشاغل در دو سريال 

شـده در هـر دو سـريال، زنـي      اند و زن مطلوب بازنمايي نماي متوسط رو به پايين بازنمايي شده
دهـد شـغلش بـر     دهـد و اجـازه نمـي    هاي خانوادگي را به نقش شغلي ترجيح مي است كه نقش
  .هاي خانوادگي تأثير مخربي بگذارد خانواده و نقش

كه مطالعة بازنمايي اشـتغال زنـان در    دهد پذيرفته نشان مي بندي تحقيقات انجام جمع
كلي بـوده   صورت سينما اندك بوده و بيشتر توجه محققان بر نحوة بازنمايي و نمايش زن به

شده در سـينما و تلويزيـون، معمـوالً تـابع،      اند كه زنان بازنمايي است و چنين نتيجه گرفته
همچنين، تحقيقات اندك . اند فرودست به تصوير كشيده شده غيرمستقل و نسبت به مردانْ

صورت گرفته درخصوص بازنمايي اشتغال زنان، افزايش بازنمايي زنان شاغل و بهبود منزلت 
مقالة حاضر بر مطالعة چگونگي بازنمايي . دهند ها در دوران اصالحات را نشان مي شغلي آن

ـ . زنان شاغل در سينماي ايران و در چهار دورة سياسي پس از انقالب متمركـز اسـت   دين ب
نوآوري مقالة حاضر در مقايسة تحوالت اشتغال زنـان در سـطح جامعـه و چگـونگي      ترتيب

  .بازنمايي آن در سينماست

  چارچوب نظري
عنوان يك رسانه و به دنبـال   در اين پژوهش، با توجه به در نظر گرفتن نقش سينما در جامعه به

از نظرية بازنمـايي اسـتوارت هـال    پاسخ به سؤال چگونگي نمايش زنان شاغل در سينماي ايران 
هـا بـا    زبان. واسطة زبان به عقيدة هال، بازنمايي عبارت است از توليد معنا به. شده است استفاده 

  .دهند صورت نمادين نمايش مي  اند و آن را به ها به جهان واقعي اشاره كرده گيري از نشانه بهره
معنـا در قالـب زبـان و از طريـق     . جهان بازتاب دقيق يا غيردقيق در آينة زبـان نيسـت  

كـردن كـار خـود     هـايي كـه بـراي آسـان     شـود؛ نظـام   هاي بازنمايي گوناگون توليد مي نظام
به عبـارتي، معنـا از طريـق عمـل     . شود معنا با عمل بازنمايي توليد مي. ناميم مي» ها زبان«

د است كه در امر هال معتق ].55، ص26[شود  ساخته ميـ  يا همان توليد معناـ  گرانه داللت
هاي آن ناديده انگاشـته   بازنمايي فقط بخشي از واقعيت موردتوجه قرار گرفته و ساير جنبه

بازنمايي درحقيقت فرايند توليد معناست، زيرا نخستين عناصـر چرخـة فرهنـگ،    . شوند مي
  ].114، ص22[زبان معنا و بازنمايي هستند 
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برنـد تـا    هاي زباني را به كار مي د و نظامهاي مفهومي فرهنگ خو گران اجتماعي، نظام كنش
. معنا بسازند، جهان را معنادار كنند و دربارة آن جهان ارتباط معناداري با ديگـران برقـرار كننـد   

بازنمايي يك شكل از كنش و يك نوع عمـل  . توانند بعد مادي هم داشته باشند ها مي البته نشانه
هـا، بلكـه بـه     اما معنا نه به كيفيت مادي نشـانه . ندك است كه از اشياي مادي و آثار استفاده مي

  ].50ـ48، ص26[ها وابسته است  كاركرد نمادين آن
» سـازي  طبيعـي «و » سـازي  كليشـه «توان به دو راهبـرد   هاي مهم بازنمايي، مي از استراتژي

سازي در حالت كلي فرايندي اسـت كـه براسـاس آن جهـان مـادي و جهـان        كليشه. اشاره كرد
شود تا مفهومي از جهان شكل بگيرد كه منطبق بـر   بندي مي در راستاي ايجاد معنا طبقهها  ايده

سازي نيز بـه   طبيعي ].19، ص24[اند  ها قرارگرفته باورهاي ايدئولوژيكي باشد كه در پس كليشه
هاي اجتماعي، فرهنگي و تـاريخي، بـه صـورتي     شود كه از طريق آن، ساخت فرايندي اطالق مي

  ].152، ص9[كه گويي اموري آشكارا طبيعي هستند شود  عرضه مي
تـوان   ها و نمادها، مـي  بنابراين، طبق نظرية بازنمايي هال، از طريق زبان و با استفاده از نشانه

هـا   رسانه. ها را به ساير افراد جامعه انتقال داد و در فرهنگ منعكس كرد معاني را توليد كرد، آن
صـورت نمـادين     گيرند، جهـان واقعـي را بـه    براي ارتباط بهره مي نيز، به دليل آنكه از ابزار زبان

  .پردازند دهند و به خلق معاني مي نشان مي
اي واقعيت، شكل خاصي از بازنمايي جهان اسـت كـه از منطـق زبـاني تبعيـت       اشكال رسانه

خـود   ها معنـاي آشـكاري در   آن. كنند ها معاني را برساخته و منتقل مي ها و سريال فيلم. كند مي
هـا، مقاصـد مـا را نماينـدگي      ها، همچـون نشـانه   آن. ندارند و همچون زبان حامل معاني هستند

هاي خـود را   ها را رمزگشايي كنند، بفهمند و واكنش توانند آن اي كه ديگران مي گونه كنند؛ به مي
  ].5، ص27[در برابر آن سامان دهند 

ها كه حلقة واسط ميان مؤلـف،   ز نشانهبنابر تعريف جان فيسك، رمز عبارت است از نظامي ا
انـد از   برد كه عبـارت  اي نام مي وي از سه نوع رمزگان در بازنمايي رسانه. متن و مخاطب هستند

در ايـن ميـان، رمزهـاي ايـدئولوژيك از اهميـت بسـياري       . رمزگان ظاهري، فني و ايـدئولوژيك 
اي از معـاني   امان دهنـد كـه مجموعـه   اي سـ  گونـه   را به ها برخوردارند، زيرا قادرند ساير رمزگان

توان گفت كه اگـر ايـدئولوژي يـك اثـر      بنابراين، مي ].129ـ127، ص18[منسجم به دست آيد 
سينمايي بر مردساالري بنا شده باشـد، ايـن ايـدئولوژي بـر سـاير سـطوح بازنمـايي نيـز تـأثير          

شـده و منسـجم    هم ادغام گذارد و درنهايت زماني كه سطوح واقعيت، بازنمايي و ايدئولوژي با مي
  .شود به نظر برسند، ايدئولوژي موردنظر رواج داده مي

آنچـه  . سـازد  كنـد و مـي   كند؛ بلكه آن را خلـق مـي   اي از واقعيت را بازنمايي نمي رسانه پاره
شود واقعيت نيست؛ ايدئولوژي است و تأثيرگذاري اين ايدئولوژي با خاصيت رسـانه   بازنمايي مي
  ].9، ص17[پوشاند  صيت رسانه است كه به ايدئولوژي لباس حقيقت ميخا. شود تقويت مي
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گاه ابزاري  ها اين است كه يك رسانه هيچ بنابراين، مسئلة مهم در بازنمايي واقعيت در رسانه
  .آيد حساب نمي  طرف در ارائة تصوير به خنثي و بي

. متكي بر قدرت است رسانه متكي به زبان و معناست و زبان و معنا نيز در چارچوب گفتمان
اي داراي سوگيري ايـدئولوژيك بـوده و در راسـتاي تضـعيف يـا تثبيـت        بنابراين بازنمايي رسانه

  ].32، ص28[دارد  قدرت و ايدئولوژي حاكم گام برمي
دهد و پرسش از كاركرد  تأثير بازنمايي بر دنياي واقعي به بازنمايي كاركردي ايدئولوژيك مي

اي است كـه بايـد بـراي درك آن بازنمـايي      ترين مسئله در هر متني مهم ها ايدئولوژيك بازنمايي
هاي ديگـر اسـت    بازنمايي يكي از ابزارهاي مهم استيالي ايدئولوژيك حاكم بر گروه. بررسي شود

از سوي ديگر، تالش براي تغيير در هر سيستم بازنمايي بايـد  . كند كه به تداوم استيال كمك مي
  ].44، ص8[ونيك پشتيبان بازنمايي معطوف باشد به چالش با نيروهاي هژم

هـايي ديگـر    شده و جنبه ها، بخشي از واقعيت گزينش بنابراين، در بازنمايي واقعيت در رسانه
هاي ايدئولوژيكي، فرهنـگ و قـدرت بـر     گيري ديگر، جهت عبارت   به. شود از آن ناديده گرفته مي

اين در حالي اسـت كـه   . ها تأثيرگذار است انهچگونگي رمزگذاري و بازنمايي واقعيت از سوي رس
سينما . پذيرند پندارند و از آن تأثير مي مثابة انعكاس واقعيت مي اي را به مخاطبان بازنمايي رسانه

عنوان يك رسانه، توانايي اثرگذاري بر افكار عمـومي بـا اسـتفاده از عمـل بازنمـايي را در       نيز، به
  .اختيار دارد

بسا در جهت هدايت افكار عمومي يا انحراف آن به كار گرفتـه   رسانه چهكارگيري زبان در  به
نما عرضـه   ها را وارونه و واقع تواند بازنمايانندة حقايق باشد يا آن شود، زيرا اين زبان است كه مي

اي كه از زبان براي ارتباط با مخاطباني انبوه بهـره   منزلة رسانه نقش و كاركرد سينما نيز به. كند
  ].79، ص2[شود  گونه ارزيابي مي د همينگير مي

انـد از   انـد كـه عبـارت    شش كـاركرد اصـلي بـراي سـينما برشـمرده      ،]1[آزاد ارمكي و امير 
هـاي   دادن واقعيت و ايجاد نگرش پذيري، نشان پنداري، اقناع و تبليغ، گريزخواهي، جامعه همذات
دادن  پذيري، نشـان  خواهي، جامعهاز ميان كاركردهاي ذكرشده، عمدتاً چهار كاركرد گريز. جديد

  .خورند هاي ايراني به چشم مي هاي جديد، در ميان فيلم واقعيت و ايجاد نگرش
پذيري، سينما به دنبال الگوسازي و آموختن هنجارهاي جاري جامعه  در ذيل كاركرد جامعه

هـايي   فـيلم . كند بوده و افكار عمومي را در راستاي تثبيت وضعيت و ايدئولوژي حاكم هدايت مي
ها تخلية هيجاني، ارضاي تخيل و سرگرمي مخاطب باشد، كاركرد گريزخواهي  كه وجه غالب آن

ها و مشـكالت جامعـه سـاخته     ها، كاستي هايي كه بيشتر براي به تصوير كشيدن رنج فيلم. دارند
د، انگيـز  ها مخاطب را به حس همدردي و تغيير به نيـاز برمـي   شوند و فضاي تلخ حاكم بر آن مي
كنند  هايي كه سعي مي همچنين فيلم. هايي با كاركرد نشان دادن واقعيت اجتماعي هستند فيلم

هـا و   هاي موجود پا فراتر گذارند و با شكستن تابوها، تشـكيك در رسـوم، سـنت    از مرزها و قالب
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 هـاي  عقايد، ما را دعوت كنند با نگاهي نو به قضاياي قديمي بنگريم، ذيل كاركرد ايجـاد نگـرش  
بدين ترتيب، در موضوع بازنمايي اشتغال زنـان، آثـاري    ].115ـ112، ص1[گيرند  جديد قرار مي

هـا گريزخـواهي و    كـه كـاركرد عمـدة آن    پردازنـد، درصـورتي   كه به موضوع اشـتغال زنـان مـي   
پردازنـد و   هاي جنسيتي زن سنتي بـراي زنـان شـاغل مـي     پذيري باشد، به تقويت كليشه جامعه

در سوي ديگر نيز، آثاري با كاركرد نشـان دادن واقعيـت اجتمـاعي يـا     . كنند ميها را تقويت  آن
هاي موجـود را بشـكنند و مخاطـب را     كنند كليشه هاي تازه قرار دارند كه سعي مي ايجاد نگرش

توان مشخص كرد كـه   بر اين اساس، مي. اي نوين به زن شاغل و مسائل آن بنگرد گونه وادارند به
هـا   هاي موجـود بـوده يـا سـعي در تغييـر آن      شده به دنبال بازتوليد كليشه لهريك از آثار تحلي

  .داشته است
در پژوهش حاضر، در نظر داريم با استفاده از نظرية بازنمايي هال نشان دهيم آثار سينمايي 

بنابراين، برخـي از سـؤاالت   . كنند ايراني مرتبط با اشتغال زنان چگونه زنان شاغل را بازنمايي مي
هـا در اشـتغال در    پايگاه اجتماعي زنـان شـاغل و ميـزان موفقيـت آن    : اند از پژوهش عبارتاين 

هـاي مختلـف و    سينماي ايران چگونه به تصوير كشيده شده است؟ بازتاب شرايط اجتماعي دوره
هـاي سـينمايي    تأثير آن در بازنمايي زنان شاغل چگونه بوده است؟ ايـدئولوژي و كـاركرد فـيلم   

  هاي مختلف زماني، چگونه بوده است؟ ال زنان، در دورهمرتبط با اشتغ

  شناسي روش
شناسـي اسـتفاده شـده اسـت كـه بـراي        در اين پژوهش، از روش تحقيق كيفي و تكنيك نشانه

همچنين متناسب . تحليل متون عالوه بر ظاهر متن، به معاني ضمني و پنهان آن نيز توجه دارد
  .ن فيسك به دليل انتقادي بودن آن انتخاب شده استشناسي جا با موضوع تحقيق، الگوي نشانه

فيسك سه سطح مختلف را براي تشـخيص رمزگـان موجـود در فـيلم مشـخص كـرده كـه        
در سـطح واقعيـت يـا رمزگـان     . سطح واقعيت، سطح بازنمايي و سـطح ايـدئولوژي  : اند از عبارت

د، پيشـاپيش بـا   هاي تصـويري بـه نمـايش گذاشـته شـو      اجتماعي، آنچه قرار است توسط رسانه
در سـطح بازنمـايي   . رمزهاي اجتماعي همچون ظاهر، لباس، رفتار و گفتار رمزگذاري شده است

يا رمزگان فني، براي آنكه رمزهاي اجتماعي از نظر فني قابل پخش باشـند، الزم اسـت از فيلتـر    
قابليـت  بنابراين، اين رمزها در سطح بازنمايي و توسـط رمزهـاي فنـي    . رمزهاي فني عبور كنند

هـاي   در سطح ايدئولوژي، رمزهاي ايـدئولوژي، عناصـر ذكرشـده را در مقولـه    . كنند ارائه پيدا مي
بنابراين، رمزهاي ايدئولوژيك به دو سطح رمزگـذاري  . دهند انسجام و مقبوليت اجتماعي قرار مي

 ].128ــ 127، ص18[شود تا نسخة مناسبي از رويداد براي مخاطـب ارائـه شـود     فوق اضافه مي
شناس با تحليل هر سه سطح اثر و رمزگشايي آن به معناهاي توليدشـده در اثـر    گر نشانه تحليل
  .دهد برد و ايدئولوژي حاكم بر آن را تشخيص مي پي مي
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. روند ايجاد معنا مستلزم حركت مستمر صعودي و نزولي در سطوح مختلف رمزگذاري است
واع بازنمايي و ايدئولوژي در يكديگر ادغام شوند و ان» واقعيت«شود كه  معنا تنها زماني ايجاد مي

شناختي اين وحـدت را واسـازي    نقد نشانه. و به نحوي منسجم و ظاهراً طبيعي به وحدت برسند
به نظر آمدن اين وحدت، ناشي از تـأثير بسـزاي رمزهـاي    » طبيعي«دهد كه  كند و نشان مي مي

  ].130ـ128، ص18[ايدئولوژيك بر آن است 

  ي و نمونة تحقيقجامعة آمار
جامعه آماري اين تحقيق شامل آثار سينمايي ايراني پس از انقـالب اسـت كـه نقـش اول زن در     

در ايـن روش  . شـده اسـت   صورت هدفمند انجـام   گيري اين پژوهش به  نمونه. ها شاغل است آن
تي ها بـراي انتخـاب موضـوعا    گر از تخصص يا دانش خود دربارة برخي گروه گيري، پژوهش نمونه

ترتيـب، در پـژوهش حاضـر، از     ايـن  به ].110، ص2[ها باشد استفاده خواهد كرد  كه نمايانگر آن
هـايي   كند، نمونه ها بازيگر نقش اول زن، كاراكتر يك زن شاغل را بازي مي ميان آثاري كه در آن

  .اند شده منظور مطالعة موردي انتخاب  به   اند، كه ارتباط بيشتري با مسئلة اشتغال زنان داشته
هاي سينمايي ايران پس از انقالب به چهار دورة زماني پـيش از سـال    براي اين منظور، فيلم

تــاكنون،  1392هــاي  و ســال 1392تــا  1384هــاي  ، ســال1384تــا  1376هــاي  ، ســال1376
ها بازيگر نقش اول زن كاراكتر يـك زن شـاغل را    هايي كه در آن بندي شده و تعداد فيلم تقسيم

  .شده است كند، در هر دورة زماني مشخص بازي مي
در ادامه، با توجه به آنكه در همة اين آثار، نقش زن شاغل بـه يـك انـدازه پررنـگ نبـوده و      

اي مطـرح   تر و در برخي ديگر به صورت حاشـيه  ها مهم اشتغال زن و مسائل آن در برخي از فيلم
انـد كـه    شـده  تحليـل نهـايي انتخـاب    هـايي بـراي    هاي هر دوره، نمونـه  شده است، از ميان فيلم 

  .اند هاي آن داشته بيشترين ارتباط را با موضوع اشتغال زن و مسائل و چالش
  

  زماني پس از انقالب ةهاي نمونه و منتخب مرتبط با اشتغال زنان در چهار دور فيلم. 1جدول 
دورة 
  زماني

تعداد
 سال

هاي با زن نقش اولتعداد فيلم
 شاغل

هاي  فيلمعناوين 
  كارگردان فيلم  منتخب

  زاده مهدي فخيم  همسر فيلم6 سال19  اول

  بانوي ارديبهشت  فيلم 33  سال 8  دوم
  مجردها

  اعتماد رخشان بني
  اصغر هاشمي

  جنگي خروس  فيلم 30  سال 8  سوم
  يكي از ما دو نفر

سيد مسعود 
  اطيابي

  تهمينه ميالني

  ستاره پنج  فيلم 19  سال 3  چهارم
  ناهيد

  افشارزاده مهشيد
  آيدا پناهنده
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عنوان نخسـتين فيلمـي كـه بـه موضـوع اشـتغال زنـان         به همسربنابراين از دورة اول، فيلم 
هـاي بـا    همچنين با توجه به افزايش تعداد فـيلم . شده است پرداخته است، براي تحليل انتخاب 

هـارم، دو فـيلم   سـوم و چ   هـاي دوم،  هـا، از هريـك از دوره   محوريت اشتغال زنان در سـاير دوره 
، بـانوي ارديبهشـت  انـد از   شده و مورد تحليل قرار گرفته اسـت كـه بـه ترتيـب عبـارت      انتخاب 
  .ناهيدو  ستاره پنج، يكي از ما دو نفر، جنگي خروس، مجردها

  روايي و پايايي تحقيق
هاي متفاوت و تأكيد آن بر جنبة كيفـي   هاي پژوهش كيفي و با توجه به برداشت با پيدايي روش

ســوي مفــاهيمي  هــاي آمــاري حــوزة كمــي بــه رفتــار انســاني، اعتبــار و پايــايي هــم از آزمــون
هـاي پـژوهش كيفـي     در تجربـه  ].21، ص14[تر تغييـر كـرده اسـت     تر و تفسيري گرايانه نسبي
تـرين و   هـا آنچـه را كـه محتمـل     توان تعداد زيادي تفسـير داشـت و پژوهشـگر از ميـان آن     مي

در تحقيقـات كيفـي    ].341، ص21[گزينـد   اي شـرح و بسـط برمـي   مفيدترين تفسير باشد، بـر 
ايـن امـر   . شـود  جاي تأكيد بر پايايي و روايي، از مفهومي به نام قابليت اعتماد نيز استفاده مـي  به

ايـن چهـار عامـل    . بخشـد  مشتمل بر چهار عامل است كه اعتمادسـازي را در مـتن تحقـق مـي    
ها، بازرسي مسـير كسـب اطالعـات، وارسـي از      ري دادهاستفاده از چند روش گردآو: اند از عبارت

  ].172ـ171، ص6[سوي افراد تحت بررسي و استفاده از گروه پژوهشي 
شناسـي و اسـتفاده از    وتحليل اطالعات برمبناي الگوي نشـانه  در اين پژوهش عالوه بر تجزيه

ترتيـب   ايـن  به. اند ادهد انجام  رابازرسي مسير كسب اطالعات  ارشناس مرتبطك ودمنابع اسنادي، 
طور دائم پژوهش را رصد كرده و آراي خـود را ارائـه    ها به شده و آن ارائه  ارشناسانكنتايج به  كه

  .شده است  اعمال انها در تحليل توسط محقق در ادامه، نكات موردنظر آن. اند داده

  ها گردآوري و تحليل يافته
برداري، بنيـان نظـري و    اي و فيش اطالعات، ابتدا با استفاده از منابع كتابخانهمنظور گردآوري  به

شده بودند تهيه شد تـا   عنوان نمونه انتخاب هايي كه به سپس فيلم. مفهومي تحقيق شكل گرفت
  .وتحليل قرار گيرد شناسي مورد تجزيه پس از مشاهدة دقيق، با استفاده از روش تحليل نشانه

منظور استخراج معـاني آشـكار توليدشـده در هـر اثـر، از تحليـل         ابتدا به در مرحلة تحليل،
بخشـي بـه    منظـور انسـجام   سپس بـه . سكانس هر اثر استفاده شد به همنشيني و توصيف سكانس

كـردن پايگـاه    آمده از تحليل همنشـيني، بـراي مشـخص    دست هاي به معاني آشكار فيلم، از داده
براي تعيين پايگـاه اجتمـاعي، سـه شـاخص سـرماية      . اده شداجتماعي زن شاغل در هر اثر استف

  .اقتصادي، سرماية فرهنگي و سرماية منزلتي در نظر گرفته شده است
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منظور آگاهي از پايگاه اجتماعي زنان شاغل در آثـار   تطبيق اين الگو براي تحقيق حاضر و به
نـوع اعتقـادات و تفكـر،    : سرماية فرهنگـي زن شـاغل  ) الف: موردمطالعه، به شرح ذيل بوده است
سـرماية اقتصـادي   ) ب. جمعي، نوع شغل، فعاليت اجتمـاعي  تحصيالت، استفاده از وسايل ارتباط

درآمد و حق مالكيت بر درآمد، نوع كاالهاي مصرفي و شرايط اقتصادي زندگي، طبقة : زن شاغل
  .شخصيتيهاي  توانمندي، موفقيت، قدرت و ويژگي: سرماية منزلتي زن شاغل) ج. اجتماعي

  

  
  ]19[الگوي تعيين پايگاه اجتماعي؛ برگرفته از . 1شكل 

  
شناسـي   منظور دستيابي به معاني و ايدئولوژي پنهان آثـار، از تحليـل نشـانه    درنهايت نيز، به

هـاي   اي كـه قـرار اسـت در فـيلم     فيسك معتقد اسـت واقعـه  . انتقادي جان فيسك استفاده شد
رمزگذاري شـده و  ... رمزهاي ظاهري همچون لباس، محيط و سينمايي به نمايش درآيد، ابتدا با

. گـذرد  مـي ... در ادامه واقعيت از فيلتر بازنمايي و رمزهـاي فنـي دوربـين، روايـت، نـورپردازي و     
ــي، پدرســاالري، طبقــة اجتمــاعي،    ــدئولوژيك همچــون فردگراي ــا رمزهــاي اي درنهايــت نيــز، ب

  .گيرد نسجام و مقبوليت قرار ميهاي ا خورده و در مقوله  گره... داري و سرمايه
پردازي، محيط، رفتار، گفتار و صدا  جان فيسك رمزگاني همچون وضع ظاهري، لباس، چهره

كنـد و رمزگـان    بنـدي را كامـل مـي    چندلر اين دسته. دهد را در زمرة رمزگان اجتماعي قرار مي
وط به كـاال و رمزگـان   ظاهري را به چهار دسته رمزگان زبان گفتاري، رمزگان بدني، رمزگان مرب

فيسك در توضيح رمزگان فني هر اثـر بـه رمزهـايي     ].223ـ221، ص4[كند  رفتاري تقسيم مي
كيت سلبي و ران كاودري . كند همچون دوربين، صداپردازي، بازيگران و وسايل صحنه اشاره مي

وربين، نوع عدسـي،  اند از اندازة نما، زاوية د افزايند كه عبارت موارد ديگري را به رمزگان فني مي
همچنين، سطح سـوم   ].21ـ14، ص11[بندي، رمزهاي رنگ، رمزهاي نورپردازي  وضوح، تركيب

رمزگان فيسك، ايدئولوژي است كه به دو سطح اول و دوم وابسته بوده و نتيجه تحليل موفق در 
  .آن دو سطح است

 پايگاه اجتماعي

 سرمايه منزلتي

 سرمايه اقتصادي  كاالي مصرفي سرمايه فرهنگي

 شرايط اقتصادي

 طبقه اجتماعي  مالكيت بر درآمد

تحصيالت

 اعتقادات و تفكر

 استفاده از رسانهفعاليت اجتماعي

 ويژگي هاي شخصيتي موفقيتقدرتتوانمندي
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  هاي تحقيق يافته
هـا   ده است تا اعتبـار شـيوة تحليـل فـيلم    ارائه ش همسردر ابتداي اين بخش، تحليل كامل فيلم 

هـا فقـط بـه ذكـر نتـايج       اما به دليل كمبود فضاي يك مقاله، در مورد ساير فيلم. مشخص باشد
هـا بـا    اما در تحقيق مبناي اين مقاله، همـة فـيلم  . مربوطه اكتفا شده است هاي اصلي در جدول

  .ندا شده مشاهده است تحليل قابل همسرروشي كه در تحليل فيلم 

  همسرفيلم 
  خالصة داستان) الف

هـاي شـيرين موجـب     شايسـتگي . كننـد  شيرين و همسرش احمد در يك شركت دارويي كار مي
عنوان رئيس آن شركت برگزيـده شـود كـه ايـن موضـوع از سـوي همسـرش         شود كه وي به مي
درنهايت وي در مديريت شركت دارويـي موفـق بـوده و همسـر خـود را بـه       . پذيرش نيست قابل

 .دارد مي سليم وات

  تحليل همنشيني فيلم) ب
هـا   شده است كه در تحقيق مبنـاي ايـن مقالـه همـة سـكانس      سكانس تشكيل  34اين فيلم از 

اما به دليل كمبـود جـا در ايـن مقالـه     . آمده است دست   ها به شده و اطالعات الزم از آن  تحليل
  .شود تر بيان مي فقط چند سكانس مهم

رود و درخصوص فرستادن  ، به اتاق مديرعامل شركت مي)بانوي شاغل(شيرين : سكانس اول
وي با اصرار و سـماجت، بـه انتقـاد    . كند يك كارمند زن به كارگزيني، با تصميم وي مخالفت مي

  :كند پردازد و از نحوة برخورد مديرعامل با زنان كارمند انتقاد مي صريح از عملكرد مديرعامل مي
  !نما واقعاً نوبرهرفتار اخيرتونم كه با خا

  خانما چه هيزم تري به شما فروختن؟
بودن، جديت، شجاعت و توانمنـدي بـاال برخـوردار     هايي چون مصمم زن شاغل از ويژگي: تحليل
  .وي همواره سعي دارد كه از حقوق زنان شاغل در محيط كار خود دفاع كند. است

رو هـم نـدارم؟ نكنـه اينجـا هـم تـو       م  اختيـار خونـه  «احمد با بيان اين عبارت كه : سكانس دهم
در ادامه اظهـار  . دهد پذيرش نبودن اين موضوع را نشان مي نگراني خود از رياست زن و قابل» رئيسي؟

  .شكند دهد و سپس ظروف روي ميز را مي كند كه در خانة خود هر كار بخواهد انجام مي مي
ست كه به دليـل داشـتن   شده ا  عنوان فردي غيرمنطقي معرفي همسر زن شاغل به: تحليل
تواند رياسـت همسـر خـود و اطاعـت از وي در      هاي مردساالرانه و اقتدارطلبانه نمي گرايش

  .محيط كار را بپذيرد
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هـا   احمد در خانه مشغول تعمير لوازم الكترونيكي است كه شيرين و بچـه : سكانس دوازدهم
ه و سـبزي بـه دسـت وارد    هـا، مقـداري خريـد كـرد     شيرين عالوه بر آوردن بچـه . شوند وارد مي

كند كه به دليل استفادة احمد از ماشين، او مجبور شده  سپس به اين موضوع اشاره مي. شود مي
تعهد كاري وي بـا  . از آژانس استفاده كند، زيرا نخواسته از ماشين شركت استفادة شخصي بكند

كنـد و در   در ادامـه، شـيرين لبـاس خـود را عـوض مـي      . شـود  خنده و تمسخر احمد مواجه مي
 .كردن كتري است آشپزخانه در حال آب

كارهاي عرفاً زنانه برعهدة شيرين و كارهاي عرفاً مردانه برعهدة احمد است؛ اشـاره  : تحليل
  .شناسي شيرين و تعهد كاريِ وي به وظيفه

 پايگاه اجتماعي) ج

  همسرپايگاه اجتماعي زن شاغل فيلم . 2جدول 

  سرماية فرهنگي

  انشگاهي مناسبتحصيالت د تحصيالت

شناسي، دفاع از حقوق زنانقانونمندي، وظيفه  اعتقادات  باال
  شاغل

  شغل مناسب، مهارت در رانندگي فعاليت اجتماعي
  مطالعة روزنامه جمعيوسايل ارتباط

سرماية 
  اقتصادي

  خرج خانوادهدارد، كمك مالكيت بر درآمد
  متوسط طبقة اجتماعي  متوسط

  متوسط كاالي مصرفي
  متوسط شرايط اقتصادي

  سرماية منزلتي

گيري، تأثيرگذاري و تغيير قدرت تصميم:باال  توانمندي
  شرايط

و محيط) دفاع منطقي از خود(قدرتمندي در خانه  قدرت  باال
  كار

  موفقيت در زندگي شخصي و محيط كار موفقيت
  فعالشجاعت، هوشمندي، تعهد، مستقل، منطقي،  ويژگي شخصيتي

  باال  پايگاه اجتماعي

  تحليل رمزگان جان فيسك) د
  رمزگان اجتماعي
هاي منفي مرد فيلم، همگي از نظر ظاهري با سبيل بـه   در اين فيلم، شخصيت: ـ ظاهر و پوشش
  .شود اند؛ اين در حالي است كه در عرف، سبيل نمايندة مردانگي محسوب مي نمايش درآمده
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در . تفاوت ظـاهر احمـد متناسـب بـا شـرايط روحـي وي اشـاره كـرد        توان به  طور مي همين
هاي اولية فيلم، كه هنوز موضوع رياست شيرين مطرح نشـده اسـت، وي را بـا ظـاهري      سكانس

كه در ادامه آشـفتگي روحـي ناشـي از عـدم پـذيرش رياسـت        كنيم، درحالي آراسته مشاهده مي
  .شود يشيرين توسط وي در آشفتگي ظاهري احمد نيز منعكس م

  

  
پوشش زن شـاغل  . شده است ها انتخاب  لباس و پوشش افراد متناسب با شرايط اجتماعي آن

  .شده است ويژه سفيد استفاده  هاي شاد و به در خانه تغيير كرده و از رنگ
خصوص كار شيرين، لحن  در طول فيلم متناسب، با نحوة تفكر احمد در: ـ لحن و گفتار

دهندة نگاه از باال به پايين او نسـبت بـه    گفتار وي نيز نشان. كند و گفتار وي نيز تغيير مي
  .همسرش است

دادن بـه قـانون در برابـر زنـدگي      شناسي، تعهد كـاري و اولويـت   مندي، وظيفه قانون: ـ رفتار
هاي مختلفي از فيلم در رفتـار وي متجلـي    شخصي برخي از اعتقادات شيرين است كه در بخش

كـردن توسـط شـيرين و     هاي عرفاً زنانه همچون آشـپزي  فيلم فعاليت همچنين، در اين. شود مي
  .شود هاي عرفاً مردانه همچون تعمير لوازم خانه از سوي احمد انجام مي فعاليت

دهـد و زن بـيش از    ، محيط اصلي اين فيلم را شكل مـي )محل كار(شركت دارويي   :ـ محيط
بنـابراين، اشـتغال شـيرين    . شـود  ده مـي آنكه در محيط خانه نمايش داده شود، در محل كار ديـ 

  .شود عنوان موضوع محوري فيلم معرفي مي به
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  رمزگان فني
بدين ترتيب كـه  . بيشتر نماهاي اين فيلم از نوع نماي متوسط و نماي كامل هستند: ـ اندازة نما

شـده كــه   گــوي ميـان شــيرين و احمـد بيشـتر از نمــاي متوسـط اســتفاده    و در ارتبـاط و گفـت  
همچنين در ساير نماها بيشتر از نماي كامل و متوسط . رابطة شخصي با سوژه است دهندة نشان

  .دهد شده است كه اهميت روابط اجتماعي را نشان مي استفاده 
سـطح چشـم بـوده     صورت هم استفاده از زاوية دوربين در بسياري از نماها به: ـ زاوية دوربين

مواردي كه شاهد پيـروزي شـيرين و عجـز احمـد     ويژه در  وجود اين، در برخي نماها به با . است
دهندة تسـلط و برتـري اسـت، بـراي شـيرين و زاويـة        هستيم، از زاوية دوربين سرباال، كه نشان

  .شده است سرازير، كه بيانگر شكننده بودن سوژه است، براي احمد استفاده 
  

    
ـ      در سكانس: ـ موسيقي ل مـردان خـتم   هايي كه بـه پيـروزي شـيرين و موفقيـت او در مقاب

  .نوعي با تمسخر مردان همراه است شود، شاهد موسيقي شاد و پيروزمندانه هستيم كه به مي
شـده كـه خوشـبختي و      روشـن اسـتفاده   در اين فيلم از نورپردازي مايه: ـ رنگ و نورپردازي

  .دهد و با پايان خوش داستان تناسب دارد انجامي را نويد مي نيك
... ساده خانه، داشتن رايانه در منزل، اتومبيل شخصـي پيكـان و   دكوراسيون: ـ وسايل صحنه

همچنين مطالعة روزنامه از سـوي شـيرين،   . دهندة سرماية اقتصادي متوسط خانواده است نشان
  .در افزايش سرماية فرهنگي وي تأثيرگذار است

  رمزگان ايدئولوژيك
هـا را در   ا تركيـب كنـيم و آن  آمده از رمزگـان اجتمـاعي و فنـي ر    دست هاي به كه يافته هنگامي
شود كه رمزگـان ايـدئولوژيك فـيلم     هاي انسجام و مقبوليت قرار دهيم، اين امر نتيجه مي مقوله

گـذارد   اگرچه ايدئولوژي مردساالري را به نمايش مي همسر. طلبي است ساالري و برابري شايسته
درنهايـت از ايـدئولوژي    كشـد و  ، همـواره آن را بـه چـالش مـي    )در رفتار احمد و سـاير مـردان  (

با پذيرش رياست شيرين توسط احمد با توجـه بـه   (كند  ساالري دفاع مي طلبي و شايسته برابري
  ).هاي وي آگاهي از توانمندي
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توانند در اشتغال و حتي مشاغل سطح بـااليي هـم چـون     دهد كه زنان نيز مي اين فيلم نشان مي
راد نه براساس مردسـاالري و تـرجيح مـردان بـر زنـان،      بنابراين، اشتغال اف. مديريت موفق عمل كنند

  .ساالري و توانمندي افراد، فارغ از زن و مرد بودن آن، بايد صورت گيرد بلكه براساس شايسته
مثالً وقتـي  . هاي زيرين فيلم غالب است با وجود اين، همچنان ايدئولوژي مردساالري در اليه

دادن كارهـاي   بينيم كه زن مشـغول انجـام   شود، مي كار زن و مرد در خانه باهم نمايش داده مي
همچنين در فيلم به كـار زنـان در   . كارهاي عرفاً مردانه است دادن عرفاً زنانه و مرد مشغول انجام

ترتيب كه اگـر زن شـاغل همـة     اين شود؛ به شده، اشاره مي عنوان امري طبيعي و پذيرفته خانه، به
  .قبول است؛ وگرنه خير نه انجام دهد، اشتغال او قابلهاي عرفاً زنانه را هم در خا فعاليت

  
  همسرشناختي فيلم  هاي تحليل نشانه يافته خالصه. 3جدول 

  رمزگان اجتماعي

  ظاهر و پوشش
نمايندة مردانگي در عرف (هاي منفي مرد با سبيل نمايش شخصيت

  )جامعه
ظاهر آراستة احمد پيش از رياست شيرين و آشفتگي ظاهري پس از 

  ت ويرياس

  لحن و گفتار
خصوص كار  تغيير لحن و گفتار احمد، متناسب با نحوة تفكر وي در

  شيرين
دهندة نگاه از باال به پايين او نسبت به همسرش  گفتار احمد نشان

  . است

  رفتار
  پذيري شيرين در رفتار وي شناسي مسئوليتتجلي اعتقادات، وظيفه

همچون آشپزي كردن توسط شيرين هاي عرفاً زنانه  دادن فعاليت انجام
  هاي عرفاً مردانه همچون تعمير لوازم خانه، توسط احمدو فعاليت

محيط اصلي فيلم و عمدة نمايش زن در محل كار است و نه در محيط   محيط
  خانه 

  رمزگان فني

  اندازه نما
وگوي شيرين و احمد، با نماي متوسط و نمايش رابطة نمايش گفت

شخصي با سوژه، استفاده از نماي كامل و متوسط در ساير نماها و 
 نمايش اهميت روابط اجتماعي 

  زاوية دوربين
در مواردي كه شاهد پيروزي شيرين و عجز احمد هستيم، از زاوية 

شيرين و  دهندة تسلط و برتري است، براي دوربين سرباال كه نشان
  بودن سوژه است، براي احمد استفاده زاوية سرازير كه بيانگر شكننده

  . شده است
هايي كه به پيروزي شيرين و  موسيقي شاد و پيروزمندانه در سكانس  موسيقي

  . شود موفقيت او در مقابل مردان ختم مي
نورپردازي و

 رنگ
انجامي؛  نيكروشن و نويد خوشبختي و استفاده از نورپردازي مايه

 تناسب با پايان خوش داستان 

  وسايل صحنه
نمايش سرماية اقتصادي متوسط خانواده با دكوراسيون سادة خانه، 

  ...داشتن رايانه در منزل، اتومبيل شخصي پيكان و
  ...نمايش سرماية فرهنگي شيرين با مطالعة روزنامه و

  هاي زيرين فيلمبودن ايدئولوژي مردساالري در اليهلبطلبي؛ غاساالري و برابريشايسته رمزگان ايدئولوژيك
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  بانوي ارديبهشتفيلم 
 خالصة داستان) الف

عنوان نمايندة فـرد سـنتي، بـا ايـن ازدواج      فروغ در آستانة ازدواج مجدد قرار دارد و فرزندش، به
 هاي مادري، اشتغال و عاليق شخصي خـود  گيرد كه نقش درنهايت، وي تصميم مي. مخالف است

  .زمان دنبال كند را هم
  هاي حاصل از تحليل همنشيني يافته  )ب

به دليل كمبـود جـا در ايـن مقالـه تنهـا چنـد سـكانس        . شده است سكانس تشكيل  22فيلم از 
 .شود تر بيان مي مهم

در ايـن نمـا نيمـي از    . شـود  آغـاز مـي  ) زن شاغل(فيلم با نمايي از چهرة فروغ : سكانس اول
وي در خانه مشغول نوشـتن  . اش در تاريكي قرار دارد و نيمي ديگر از چهرهچهرة او در روشنايي 

در پايـان  . تعدادي عكـس روي ميـز قـرار دارد   . كند آرامي زمزمه مي نويسد به است و آنچه را مي
  .آدميت هديه نيست؛ حقي است واگذارنشدني: شود سكانس، اين جمله از زبان فروغ شنيده مي

  دن زن شاغلروشنفكر و اهل مطالعه بو :تحليل
كند كه او را بـا منطـق    كند و سعي مي دوست فروغ با ماني با صحبت مي: سكانس شانزدهم

هـاي او، آن را   رغـم اعتـراف بـه درسـت بـودن و منطقـي بـودن حـرف         توجيه كند؛ اما ماني، به
تواند حضور  اند و حاال نمي گويد كه از وقتي يادش است فقط خودشان باهم بوده پذيرد و مي نمي

  .فرد ديگري را در كنار مادر خود بپذيرد
  نكردن عواطف زنانة مادر عنوان نمايندة فرد سنتي و درك خودخواهي فرزند وي، به :تحليل

وي بـه  . كنـد  صـحبت مـي  ) فائزه هاشمي(فروغ با يك نمايندة زن مجلس : سكانس هجدهم
در كشـور مـا و    كند و اينكه دليل آن فرهنـگ حـاكم   مي  ايرادهاي موجود در اجراي قانون اشاره

گويـد شـش سـال     شود كه مـي  زمان صداي اعتراض زني شنيده مي هم. قاضي بودن مردان است
 .اش را ببيند، اما نتوانسته است است دويده است تا بچه

هاي موجود در جامعة مردساالر؛ تبعـيض در مشـاغلي همچـون قضـاوت و      تبعيض :تحليل
  تبعات آن براي زنان جامعه
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  پايگاه اجتماعي) ج
  بانوي ارديبهشتپايگاه اجتماعي زن شاغل فيلم . 4جدول 

  تحليل رمزگان جان فيسك) د
  بانوي ارديبهشتشناختي فيلم  هاي تحليل نشانه خالصة يافته. 5جدول 

  رمزگان اجتماعي

چهرة آرام و مهربان زن شاغل، استفاده از شال و عينك دودي توسط   ظاهر و پوشش
 زن شاغل و روشنفكر بودن وي

ديده، لحن توأم با پرخاشگري  بغض زنان آسيبلحن آرام زن شاغل،  لحن و گفتار
  مردان 

به موسيقي كالسيك و  نوردي، رانندگي، گوش دادنروي، كوهپياده  رفتار
  مطالعة زن شاغل و نمايش روشنفكري وي

  شهر هاي تهران با محالت پايين ها و بزرگراهنمايش تقابل برج محيط

  رمزگان فني

  اندازة نما

ديده و القاي  نماي درشت و بسيار درشت در نمايش مادران آسيب
و حس عاطفه، نماي دور و نشان دادن اهميت زمينه در نمايش فقر 

وگوي زن  ها، نماي ميانه و رابطة شخصي با سوژه هنگام گفت نابرابري
شاغل و فرزندش، نماي كامل و اهميت روابط اجتماعي در مصاحبه 

  با مادران
  پنداريات سطح چشم و همذ استفاده از زاوية هم زاوية دوربين
دادن به موسيقي كالسيك توسط زن شاغل و موسيقي پاپ گوش  موسيقي

  ها فرزندش، متناسب باشخصيت آنتوسط
متناسب با موضوع و انتقاد از   نورپردازي و رنگ تيره در پوشش،  نورپردازي و رنگ

  شرايط اجتماعي
  كتابخانه در اتاق زن شاغل و سرماية فرهنگي باالي وي وسايل صحنه

  طلبي برابري  رمزگان ايدئولوژيك

  سرماية فرهنگي

  داشتن تحصيالت دانشگاهي تحصيالت

  باال
ويژه زنان  روشنفكر و مدرن بودن، مدافع حقوق زنان به  اعتقادات

  ديده و اقشار پايين جامعهآسيب
ديده، فعال اجتماعي در حوزه زنان و اقشار آسيب  فعاليت اجتماعي

  رانندگي
مطالعه و نگارش مطلب، داشتن كتابخانة شخصي  جمعي وسايل ارتباط

  بزرگ

  سرماية اقتصادي
  دارد، خرج خانواده مالكيت بر درآمد

  متوسط طبقة اجتماعي  متوسط
  متوسط كاالي مصرفي
  متوسط شرايط اقتصادي

  سرماية منزلتي
تغيير شرايط و گيري متوسط، ناتوان در قدرت تصميم  توانمندي

  تأثيرگذاري
  قدرتمندي باال قدرت  باال

 موفقيت نهايي در زندگي شخصي و محيط كار موفقيت
  گر، اجتماعي، مستقل، فعالمدرن، مهربان، سلطه ويژگي شخصيتي

 باال پايگاه اجتماعي
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هاي انسـجام و   اجتماعي و قرار دادن آن در مقولههاي حاصل از رمزگان فني و  تركيب يافته
دانـد   مقبوليت بيانگر آن است كه فيلم رشد فكري زنان را راهي براي رسيدن به جامعه برابر مـي 

  .كند طلبي دفاع مي و از ايدئولوژي برابري

  مجردها. 3
  خالصه داستان) الف

ك زن از سوي منـوچهر دشـوار   عنوان ي پذيرش كاركردن براي او به. الدن مدير يك كارگاه است
  .پذيرد اما درنهايت آن را مي  است؛
  هاي حاصل از تحليل همنشيني يافته  )ب

به دليل كمبـود جـا در ايـن مقالـه فقـط چنـد سـكانس        . شده است سكانس تشكيل 19فيلم از 
  .شود تر بيان مي مهم

عقـب   را از صـندوق  شده هاي خريداري شود و كارتن ژاله از اتومبيل پياده مي: سكانس چهارم
پرسد كه چرا مـا بيكـاريم و    كند، مي كه به او نگاه مي اميرحسين، درحالي. كند اتومبيل خارج مي

  .اند ها جاي ما را گرفته دهد كه آن خود ادامه مي
هاي مردساالرانه دارنـد و بـا تلقـي آنكـه كـار بيـرون از خانـه         مردان جامعه ديدگاه :تحليل

داننــد و  داري مـي  امــور خانـه  دادن ر خانـه و انجـام  مخـتص مـردان اسـت، جايگــاه زن را د   
  .كنند آوردن زنان به اشتغال را عامل بيكاري مردان معرفي مي  روي

كه با جديت بر كـار كـارگران نظـارت     شود، درحالي الدن در كارگاه ديده مي: سكانس ششم
  .كند هاي قطعات را بررسي مي كند و با متر اندازه مي

  .شده است كوش، مقتدر و سختگير معرفي  جدي، سخت عنوان زني زن شاغل به :تحليل
گويد كه نبايد  رود و مي كارفرماي الدن از دادن پول به وي طفره مي: سكانس چهاردهم

توانند انجام دهنـد نبايـد بـه     بست و كاري را كه مردان مي شركتشان با يك زن قرارداد مي
 .يك زن سپرد

ان در برابـر زنـان در محـيط كـار؛     تأثير جنسيت در كارشكني و عدم همكاري مـرد  :تحليل
  .هاي پيش روي زنان در اشتغال عنوان يكي از چالش به
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  پايگاه اجتماعي) ج
  مجردهاپايگاه اجتماعي زن شاغل فيلم . 6جدول 

  تحليل رمزگان جان فيسك) د
  مجردهاشناختي فيلم  هاي تحليل نشانه خالصة يافته. 7جدول 

  اجتماعيرمزگان 

چهرة جدي زن شاغل، پوشيدن شال و روسري در محيط كار و   ظاهر و پوشش
  عنوان زن مدرن و غيرسنتيمعرفي به

  لحن و گفتار
در گفتار فيلم به تحصيالت باالي زن شاغل در برابر نداشتن 

ها بيانگر ترجيح  همچنين ديالوگ. شود تحصيالت مردان اشاره مي
نيروي كار مرد در جامعه و كارشكني مردان در برابر زنان شاغل بوده 

  . داند و آن را برگرفته از تربيت اجتماعي و مردساالري مي

  رفتار
يرانه زن شاغل و كنار گذاشتن عواطف زنانه گرفتار جدي و سخت

العملي در برابر نگاه و رفتار نادرست مردان با زنان شاغل در  عكس
  محيط كار است

  .شودحضور زن تنها در محيط كار مشاهده مي محيط

  رمزگان فني

  نماي كامل و تأكيد بر اهميت روابط اجتماعي اندازة نما
  پنداري چشم و همذاتسطح زاوية هم زاوية دوربين
  هاي طنز و نويد پايان خوش موسيقي شاد با مايه موسيقي

  روشن، تناسب با ژانر و پايان خوشنورپردازي مايه نورپردازي و رنگ

كش مهندسي و ساعت براي زن،  استفاده از ابزار كار همچون خط  وسايل صحنه
  وسايل آشپزخانه هم چون كفگير در دست مردان

  طلبي ساالري و برابريشايسته ايدئولوژيكرمزگان 
  

  سرماية فرهنگي

  باال تحصيالت

 گيري و جديت است الزمه اقتدار در كار، سخت  اعتقادات  باال
 شناسي و تعهد كاريوقت

  شود، رانندگي زن شاغل تنها در محل كار ديده مي فعاليت اجتماعي
  - جمعيوسايل ارتباط

  سرماية اقتصادي

  دارد مالكيت بر درآمد

  متوسط طبقة اجتماعي  متوسط
  متوسط كاالي مصرفي
  متوسط شرايط اقتصادي

  سرماية منزلتي
  تأثيرگذاري باالگيري تغيير شرايط و قدرت تصميم توانمندي

  قدرتمندي بسيار باال قدرت  باال
 موفقيت نهايي در زندگي شخصي و محيط كار موفقيت

  گر، مستقل قدرت، شجاعت، تعهد، سلطه ويژگي شخصيتي
 باال پايگاه اجتماعي
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هـاي انسـجام و    هاي حاصل از رمزگان فني و اجتماعي و قراردادن آن در مقوله تركيب يافته
مقبوليت، بيانگر آن است كه فيلم تحصيالت زنان راهـي بـراي رسـيدن بـه برتـري در اشـتغال       

  .كند مي طلبي دفاع ساالري و برابري داند و از ايدئولوژي شايسته مي
  جنگي خروس. 4

 خالصة داستان) الف

دهـد كـه    مريم از رسيدگي به كارهاي خانه و فرزندان خسته شده و به همسرش پيشـنهاد مـي  
جا كند؛ اما پـس از اشـتغال بيـرون از خانـه، در      جاي خود را با او در مديريت تاالر پذيرايي جابه

  .گيرد به خانه بازگردد مي شود و درنهايت تصميم ايفاي نقش مادري دچار تعارض مي
  هاي حاصل از تحليل همنشيني يافته  )ب

شده است؛ به دليل كمبود جـا در ايـن مقالـه فقـط چنـد سـكانس        سكانس تشكيل  15فيلم از 
  .شود تر بيان مي مهم

اندازد و سـپس چـاي را    ها را داخل لباسشويي مي لباس. كشد ها را مي زن پرده: سكانس دوم
هـا را از بنـدآويز    سـپس لبـاس  . بينـيم  نماي بعد، او را در حال خريد نـان مـي   در. كند آماده مي

نمـاي بعـد زن را در اتومبيـل نشـان     . كه مرد خانه هنوز در رختخـواب اسـت   دارد؛ درحالي برمي
گويـد و اينكـه از    زمان با رانندگي از طريق تلفن همراه با مـادر خـود سـخن مـي     دهد كه هم مي

  .و رفتارهايش خسته شده است ها خيالي خود و بي همسر
امور خانه، رسيدگي به امور فرزندان و نيز خريد مايحتاج خانه برعهدة زن  دادن انجام :تحليل
شـود و درك   مـي  كه تنوع اين امـور از سـوي مـردان ناديـده گرفتـه       دار است؛ درحالي خانه
  .شود نمي

با تلفن صحبت  زمان شويد و هم ها را مي محمود به كمك پسرش، علي، ظرف: سكانس پنجم
غالمرضـايي  . خواهد كاري كند كه مريم از كار در تاالر منصرف شود كند و از غالمرضايي مي مي

كنـد و   هـا را از او پنهـان مـي    مـرد شسـتن ظـرف   ! گويد كه زن را چه به اين كارها در پاسخ مي
كنـد   ميوي در شستن ظروف ناشيانه عمل . گويد كه در حال تماشاي تلويزيون است دروغ مي به

 .افتد شويي مي و گوشي تلفن از دستش به درون ظرف
امـور عرفـاً زنانـه     ادند امور خانه ناتوان اسـت و نيـز از انجـام    دادن محمود در انجام :تحليل

  .دادن امور خانه را از دوستان خود پنهان كند شرمسار است و سعي دارد انجام
كـه   درحـالي . شوند به تاالر وارد مي عروس و داماد. شود زن در تاالر مشاهده مي: سكانس دوازدهم

در ادامه نيـز مهمانـان بـا يكـديگر     . زنند فرستند و گروهي ديگر كف مي گروهي از مهمانان صلوات مي
 .خواهد گيرد و از او چاره مي مريم با كالفگي با محمود تماس مي. شوند درگير مي

د اين، وي هنگام در محيط كار بااقتدار همراه است؛ با وجو) مريم(حضور زن شاغل  :تحليل
  .خواهد بروز چالش از همسر خود كمك مي
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  پايگاه اجتماعي) ج
  جنگي خروسپايگاه اجتماعي زن شاغل فيلم . 8جدول 

  تحليل رمزگان جان فيسك) د
  جنگي خروسشناختي فيلم  هاي تحليل نشانه خالصة يافته. 9جدول 

رمزگان 
  اجتماعي

  ظاهر و پوشش

ابتداي فيلم ظاهر آراسته و پوشش رنگ روشن، پس از اشتغال حضور در
هاي محل كار و عمدتاً تيره، عدم توانايي تفكيك امور خانه  در خانه با لباس

  و خارج از خانه
ظاهر قدرتمند اما  براي كاراكتر يك مرد به) فرزانه(استفاده از نام زنانه 

  ضعيف

  لحن و گفتار
بودن زنان  خانه در قالب گفتار، اشاره به ضعيفتأكيد بر دشواري كارهاي
مريم به اين جمله و گفتن اينكه به من نگو  نكردن توسط محمود و اعتراض

  !زن

  رفتار
 دادن ايجاد طنز از طريق نمايش رفتار ناشيانه و پراشتباه محمود در انجام

با شدن ارتباط مادر  كارهاي خانه و تقويت مردانه نبودن اين امور، قطع
  فرزندان پس از اشتغال

عنوان محيطي مردانه و حضور نداشتن زنان معرفي محيط كار در تاالر به  محيط
  كارمند

  رمزگان فني

  نماهاي كامل اندازة نما
  سطح چشم هم زاوية دوربين
امور خانه، القاي دادن موسيقي طنز هنگام حضور مرد در خانه و انجام  موسيقي

  اين كارها توسط مردان دادندار بودن انجامخنده
  روشن و تناسب با ژانر كمدينورپردازي مايه نورپردازي و رنگ
  تأكيد بر استفاده از پيشبند آشپزخانه توسط مرد وسايل صحنه

رمزگان 
  مردساالري  ايدئولوژيك

  سرماية فرهنگي

  - تحصيالت

نسبتاً 
  پايين

  اعتقادات
  بودن جنس زن در برابر مردپذيرش اعتقاد به ضعيف

تمايل به اشتغال بيرون از خانه به دليل اعتقاد به 
  دشواري كار زنان در خانه 

  رانندگي فعاليت اجتماعي
  - جمعيوسايل ارتباط

  سرماية اقتصادي
  دارد مالكيت بر درآمد

  متوسط طبقة اجتماعي  نسبتاً باال
  )قيمت اتومبيل گران(باال كاالي مصرفي
  متوسط شرايط اقتصادي

  سرماية منزلتي
  متوسط توانمندي

  باال قدرت  متوسط
  ناموفق موفقيت

 گر، صداقت، وابستگيمدرن، تعهد، سلطه ويژگي شخصيتي
 متوسط پايگاه اجتماعي



  1400بهار  ،1، شمارة 13، دورة فرهنگ و هنرزن در   22

هـاي انسـجام و    دادن آن در مقوله و قرارهاي حاصل از رمزگان فني و اجتماعي  تركيب يافته
هـاي   كنـد و نقـش   تر معرفي مـي  عنوان جنس ضعيف مقبوليت، بيانگر آن است كه فيلم زن را به

دهد؛ بنـابراين فـيلم از ايـدئولوژي مردسـاالري      مادري و همسري را براي وي در اولويت قرار مي
  .كند دفاع مي

 يكي از ما دو نفر

 خالصة داستان) الف

شود كه رئيس آن بـه كارمنـدان زن خـود نگـاه ابـزاري دارد و بـه        در شركتي استخدام ميسارا 
كند و كـار خـود را بـا     هاي وي مقاومت مي سارا در برابر خواسته. دنبال سوءاستفاده از آنان است

  .رساند موفقيت به پايان مي
  هاي حاصل از تحليل همنشيني يافته) ب

هـاي   كه به دليل كمبود جا در اين مقالـه فقـط سـكانس    شده است سكانس تشكيل  22فيلم از 
  .شود تر ذكر مي مهم

بابـك از سـن سـارا و سـال     . سارا براي مصاحبه به شركت بابـك آمـده اسـت   : سكانس سوم
كنـد كـه سـارا از او     در ادامه او را صميمانه و با عبارت سارا جون خطـاب مـي  . پرسد تولدش مي

آميز بابـك بـه    سكانس با نگاه خيره و شيطنت. اش خطاب كند خواهد او را با عنوان خانوادگي مي
  .رسد سارا به پايان مي

  هاي زنان در محيط كار عنوان چالش بازي مردان؛ به نگاه جنسيتي به زنان و هوس :تحليل
شود كـه سـارا بـه فكـر      سارا در آشپزخانه حضور دارد و پدر متوجه مي: سكانس هشتم

خواهد كه زير گاز را  امور آشپزي مشغول است، از سارا ميكه به  پدر، درحالي. فرورفته است
  .خاموش كند
سارا . شود برخالف عرف جامعه، پدر سارا در خانه و مشغول آشپزي نمايش داده مي :تحليل

  .اي بر عهده ندارد در اين خصوص وظيفه
سارا، نازنين، شايان و بابك در اتاق حضور دارند و مشـغول بحـث درخصـوص    : سكانس دهم

سارا و نازنين به حفظ بناي تاريخي اصرار دارند و شايان و بابك بـه ايـن   . تاريخي هستندبناهاي 
 .دهند موضوع اهميت نمي

هـاي سـنتي در كنـار پـذيرش مدرنيتـه       كه زن شاغل بـه حفـظ ارزش   درحالي :تحليل
به دسـتاوردهاي سـنتي نگـاه منفـي دارد و آن     ) بابك(اعتقاد دارد، شخصيت مقابل او 

  .ردپندا ارزش مي را بي
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 پايگاه اجتماعي) ج

  يكي از ما دو نفرپايگاه اجتماعي زن شاغل فيلم . 10جدول 

  تحليل رمزگان جان فيسك) د
  يكي از ما دو نفرشناختي فيلم  هاي تحليل نشانه خالصة يافته. 11جدول 

  رمزگان اجتماعي

بودن و  استفاده از شال و عينك دودي و نيز آرايش ماليم، مدرن  ظاهر و پوشش
  متانت

  باز عنوان يك مرد هوس لحن و نحوة بيان بابك؛ معرفي وي به لحن و گفتار

  رفتار

هاي خيره و جنسيتي بابك به  ويژه نگاهرفتارهاي غيركالمي، به
  دختران

مندي به  دادن به موسيقي سنتي و عالقه مطالعة اشعار سنتي، گوش
 بناهاي تاريخي در رفتار سارا

نمايش ابنية تاريخي و سپس شركت مدرن؛ اشاره به دوران گذار   محيط
  سنت به مدرنيته

  رمزگان فني

  نماي كامل ة نماانداز
  سطح چشم  زاوية هم زاوية دوربين
  شنيدن موسيقي سنتي توسط سارا و موسيقي خارجي توسط بابك موسيقي

هاي شاد؛ متناسب با موفقيت نهايي  روشن و رنگنورپردازي مايه  نورپردازي و رنگ
  سارا

اعتقاد حفظ حضور كتب و لوازم سنتي در فضاي مدرن خانه سارا؛   وسايل صحنه
 شدن ها در كنار مدرنسنت

  مفمينيس رمزگان ايدئولوژيك
  
  
  

  سرماية فرهنگي

  داشتن تحصيالت دانشگاهي از امريكا تحصيالت

  بودن در كنار عدم نفي سنت، تعهد در روابطمدرن اعتقادات  باال
  بيشترين حضور در محل كار، رانندگي فعاليت اجتماعي

  مطالعة كتاب جمعيارتباطوسايل

سرماية 
  اقتصادي

  دارد مالكيت بر درآمد

  باال طبقة اجتماعي  باال
  باال كاالي مصرفي
  باال شرايط اقتصادي

  سرماية منزلتي

  باال توانمندي

  باال قدرت  باال
  موفقيت موفقيت

  تعهد،اجتماعي،مستقل،منطقي،فعال ويژگي شخصيتي
 باال پايگاه اجتماعي
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دهد كه با وجود مشـكالت فراوانـي كـه در محـيط      اين فيلم، يك زن شاغل قدرتمند را نشان مي
وي همچنـين مـردي را كـه    . گذارد آورند، كار خود را با موفقيت پشت سر مي كار برايش به وجود مي

مـردان ايـن   . كشـاند  كند و به دنبـال خـود مـي    مشتاقانه خواهان او هستند تسليم ميبسياري از زنان 
هرچند فيلم با نمايش پدري روشنفكر، كـه دختـرش را در   . اند شده كار معرفي  باز و خيانت فيلم، هوس

 عنـوان  گرفتـه اسـت، او را بـه    ها آزاد و مختار گذاشته و كارهاي خانه را نيز خود برعهـده   گيري تصميم
آمـده از رمزگـان فنـي و     دسـت  هـاي بـه   درمجموع و با تركيـب يافتـه  . كند يك مرد نمونه معرفي مي

  .كند م دفاع ميفمينيستوان گفت كه فيلم از ايدئولوژي  اجتماعي، مي

  ستاره پنج
 خالصة داستان) الف

امـا بـه دليـل    . شـود  ستاره به نظافت مشغول مـي  مريم براي كسب مخارج خود در يك هتل پنج
  .كند سادت و توطئة يكي از مديران هتل، درنهايت كار خود را رها ميح
  هاي حاصل از تحليل همنشيني يافته  )ب

هـاي   شده است كه به دليل كمبود جا در اين مقالـه فقـط سـكانس     سكانس تشكيل 16فيلم از 
  .شود تر ذكر مي مهم

زمـان   شده بر طناب است و هـم  هاي شسته كردن لباس مريم در حال آويزان: سكانس چهارم
كه كفگير به دست دارد و بـه غـذا رسـيدگي     هما درحالي. شنود هاي پدر و مادرش را مي صحبت

ويژه  خواهد به خاطر شهرية دانشگاه خانه را بفروشد؛ به گويد كه چرا مي ش ميهمسركند، به  مي
فتـه باشـد، شـوهرش    آنكه مريم دختر است و براي دختر چه بـه دانشـگاه رفتـه باشـد و چـه نر     

  .تصميم خواهد گرفت
  .زن شاغل اين فيلم، سنتي و متعلق به طبقات پايين اجتماعي است :تحليل
  .شود امور مربوط به خانه، توسط مادر و دختر خانواده انجام مي دادن انجام

كنـد و نگـاه سرشـار از حسـرت وي و نيـز       مريم از البي مجلل هتل عبور مي: سكانس ششم
شـود و   قيمت خـود پيـاده مـي    اتوبوس است با دختري كه از اتومبيل گران مقايسة او كه منتظر

 .كنند ديگران در را برايش باز مي
 .ها و تضادهاي طبقاتي اشاره دارد فيلم بر تفاوت :تحليل

دادن مـريم را   آقاي آهنگري با عصبانيت به خانم محتشـمي كـه قصـد آزار   : سكانس يازدهم
  .گري در جايگاه مديريتي قرار گرفته است ديپلم منشي كند كه خود وي با فوق دارد يادآوري مي

عـدالتي ايـن    زن مدير و ثروتمند فيلم، تحصيالت مناسب با شغل خـود نـدارد و بـا بـي     :تحليل
وي همچنين بـا صـفات حسـادت و خودخـواهي معرفـي      . منصب شغلي را به دست آورده است
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  .شود مي
 پايگاه اجتماعي) ج

  ستاره پنجم پايگاه اجتماعي زن شاغل فيل. 12جدول 

  تحليل رمزگان جان فيسك) د
  ستاره پنجشناختي فيلم  هاي تحليل نشانه خالصة يافته. 13جدول 

  رمزگان اجتماعي

ظاهر و
 پوشش

عنوان يك دختر سنتي در  چهرة ساده، معصومانه و بدون آرايش مريم به
 برابر آرايش غليظ زنان مدرن و مرفه

اساس  عدالتي و توزيع مشاغل بر اشاره به تحصيالت پايين يك مدير، بي  لحن و گفتار
 پول و ثروت در گفتار مدير ديگر 

در مقابل رفتار نامناسب و حسادت  مندانة طبقات محرومرفتار شرافت  رفتار
  آميز ثروتمندان

و محل زندگي زن شاغل؛ اشاره به تفاوت طبقاتي و ستارهپنجتقابل هتل  محيط
  عدالتي بي

  رمزگان فني

  نماي كامل  اندازة نما
  سطح چشم  زاويهة هم زاوية دوربين
  مشكالت موسيقي غمگين تيتراژ ابتدايي و انتهايي، پابرجا ماندن موسيقي

نورپردازي و
  هاي روشن، نويد اميد به بهبود شرايط نورپردازي و رنگ رنگ

پشتي و تلويزيون قديمي در خانه زن شاغل، در مقابل مبلمان،   وسايل صحنه
 قيمت هتل ها و ظروف گراننورافشان

  خواهيعدالت رمزگان ايدئولوژيك
  

  سرماية فرهنگي
  ـ دانشجوديپلم تحصيالت

نسبتاً 
  پايين

  نفس حفظ عزت اعتقادات
  ـ فعاليت اجتماعي

  مطالعة كتب درسي جمعيوسايل ارتباط

  سرماية اقتصادي

  دارد، خرج تحصيل مالكيت بر درآمد

  پايين طبقة اجتماعي  پايين
  پايين كاالي مصرفي
  پايين شرايط اقتصادي

  سرماية منزلتي
  پايين توانمندي

  پايين قدرت  پايين
  ناموفق موفقيت

  سنتي، ضعف، ترس، تعهد، صداقت، وابسته، منفعل ويژگي شخصيتي
 پايين پايگاه اجتماعي
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هـاي انسـجام و    دادن آن در مقوله و قرار هاي حاصل از رمزگان فني و اجتماعي تركيب يافته
دهـد   عدالتي و تضاد طبقاتي در جامعه، نشان مي مقبوليت بيانگر آن است كه فيلم، با نمايش بي

كه در جامعة كنوني، تفاوت شغلي نه براسـاس تحصـيالت و شايسـتگي، بلكـه برمبنـاي پـول و       
ن به مشاغل بـاالي مـديريتي رسـيد و    توا بنابراين، صرفاً با داشتن پول مي. شود ثروت تعريف مي
تواند رسـيدن بـه مشـاغل بهتـر را تضـمين كنـد؛ بنـابراين، فـيلم از ايـدئولوژي           تحصيالت نمي

  .كند خواهي دفاع مي عدالت

  ناهيد. 7
  خالصة داستان) الف
از همسر خود جدا شده و براي تأمين مخارج خود و پسرش مجبور است كار تايـپ انجـام    ناهيد
اما همسر سابق وي با شنيدن اين . رهاند ازدواج وي با مسعود او را از اين شرايط سخت مي. دهد

  .كند تا ناهيد از تصميمش منصرف شود خبر فرزندشان را از ناهيد جدا مي
  همنشيني هاي حاصل از تحليل يافته  )ب

هـاي   شده است كه به دليل كمبود جا در اين مقالـه فقـط سـكانس     سكانس تشكيل 18فيلم از 
  .شود تر ذكر مي مهم

خواهد كه حقوق اين ماهش را زودتر بدهد و او در  كار خود مي ناهيد از صاحب: سكانس دوم
الت مالي ناهيد اشـاره  نام اميررضا در مدرسه غيرانتفاعي با وجود مشك اشتباه بودن ثبت پاسخ به 

كنـد كـه بـا     دروغ ادعـا مـي   رسد و به بينيم كه از راه مي در ادامة سكانس اميررضا را مي. كند مي
  .كند خانه را كتمان مي دوستانش به مغازة فالفلي رفته است و رفتن به قهوه

رغم داشتن مشكالت مادي، تحصـيل فرزنـد خـود را در اولويـت      زن شاغل، به :تحليل
  .داند اين در حالي است كه فرزند قدر فداكاري مادر را نمي دهد و قرار مي

شود و ضـمن اشـاره بـه     يد و برادر ناهيد وارد ميآ زنگ خانه به صدا درمي: سكانس شانزدهم
پس بايـد بـا مـا     گويد كه ازاين سپس با فحاشي به او مي. زند آبرويي او، به صورتش سيلي مي بي

 .نشودزندگي كني تا بيش از اين آبروريزي 
هـاي مردسـاالرانه سـنتي در شـهرهاي كوچـك و سـتمگري        حاكميت نگرش :تحليل

 .عنوان برخي از مشكالت زنان در جامعه مردان عليه زنان؛ به
خواهد كه وكـيلش بـار ديگـر     ناهيد لب دريا ايستاده است و از مسعود مي: سكانس هجدهم

دريا همچنـان  . زنند ميسپس هر دو در كنار هم در ساحل قدم . موضوع حضانت را پيگيري كند
 .مواج و طوفاني است

بودن دريا هم چنـان   رغم تالش ناهيد براي مبارزه با شرايط موجود؛ طوفاني به :تحليل
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  .كند از تالطم زندگي او حكايت مي
 پايگاه اجتماعي) ج

  ناهيدپايگاه اجتماعي زن شاغل فيلم . 14جدول 

  تحليل رمزگان جان فيسك) د
  ناهيدشناختي فيلم  هاي تحليل نشانه يافته خالصه. 15جدول 

  رمزگان اجتماعي

 تفاوت پوشش ناهيد در شرايط اجتماعي مختلف، عالقة ناهيد به  ظاهر و پوشش
  دادن پوشش دور از چشم سنت ها و تغييررهايي از سنت

  كاري وي گويي و پنهان گفتار ناهيد و دروغ لحن و گفتار
حمايت زنان سنتي از  آميز و متعصبانة مردان، عدمرفتار خشونت  رفتار

  يكديگر

  محيط
  محيط اصلي فيلم يك شهر كوچك سنتي است

شخصيت و حاالت دروني نمايش درياي مواج و خاكستري نماد 
  ناهيد

  رمزگان فني

  نماي كامل  اندازة نما
  سطح چشم  هم زاوية دوربين
  موسيقي غمگين و صداي امواج دريا متناسب با تالطم ناهيد موسيقي

نورپردازي و رنگ تيره، در مقابل نورپردازي و رنگ روشن در خانه   نورپردازي و رنگ
  دهد مسعود كه نويد خوشبختي مي

زندگي ساده و به دور از امكانات ناهيد در مقابل زندگي مرفه و   وسايل صحنه
  نسبتاً مدرن مسعود 

  طلبيبرابري رمزگان ايدئولوژيك
  

  سرماية فرهنگي
  - تحصيالت

 استقالل و نارضايتي از تفكرات سنتيتمايل به اعتقادات  پايين
  - فعاليت اجتماعي

  - جمعيوسايل ارتباط

  سرماية اقتصادي

  دارد، خرج خانواده مالكيت بر درآمد

  پايين طبقة اجتماعي  پايين
  پايين كاالي مصرفي
  پايين شرايط اقتصادي

  سرماية منزلتي
  پايين توانمندي

  پايين قدرت  پايين
  ناموفق موفقيت

  پذير، وابسته كاري، سلطهوفايي، پنهانبي ويژگي شخصيتي
 پايين پايگاه اجتماعي
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هـاي انسـجام و    دادن آن در مقوله هاي حاصل از رمزگان فني و اجتماعي و قرار تركيب يافته

عنوان راهـي بـراي    قوانين مردساالرانه را بهها و  مقبوليت، بيانگر آن است كه فيلم مبارزه با سنت
  .كند طلبي دفاع مي رسيدن به برابري معرفي و از ايدئولوژي برابري

  ها تحليل يافته
انـد، زنـان شـاغل بـه دو گونـه       شـده  شده كه با محوريت زنان شاغل ساخته  هاي تحليل در فيلم

  .اند متفاوت بازنمايي شده
 يكي از ما دو نفـر و  بانوي ارديبهشت، همسرهاي  فيلم همچنان كه در: زنان شاغل مدرن. 1

مشاهده شد، زنان شاغل مدرن زناني هستند كه شغل و تحصيالت مناسب دارند، عمدتاً از طبقة 
ايـن زنـان   . متوسط اجتماعي هستند و سرماية فرهنگي، منزلتي و پايگاه اجتماعي مناسب دارند

مـدرن، توانمنـد و قدرتمنـد، مسـتقل و فعـال،      سنتي و داراي پوشش  با صفات روشنفكري، غير
خـوبي   وجودآمـده را بـه   هـاي بـه   ها در پايان فـيلم چـالش   زنان شاغل اين فيلم. اند بازنمايي شده
  .اند كنند و در كار و زندگي شخصي خود موفق مديريت مي

مشاهده شد، زنـان شـاغل    ناهيدو  ستاره پنجهاي  همچنان كه در فيلم: زنان شاغل سنتي. 2
اين زنـان تحصـيالت   . اند سنتي، زناني هستند كه از روي اجبار و نياز مالي به اشتغال روي آورده

رغم داشتن سرماية منزلتي نسبتاً مناسـب، سـرماية فرهنگـي و پايگـاه      و شغل پاييني دارند و به
رغـم تـالش بـراي     بـه ها همچنين در پوشش خود سـنتي هسـتند؛    آن. اجتماعي نامناسبي دارند

اند و در پايان فيلم در حل مشكالت زندگي شخصـي و كـاري    استقالل، به كمك ديگران وابسته
  .ندا خود ناموفق

بنابراين، زن شاغل سنتي، در رويارويي با موانع ساختاري و اجتماعي ناموفق اسـت و مشـابه   
در مقابـل، زنـان   . اسـت  صورت ضعيف و وابسته به تصوير كشيده شـده  هاي رايج زنان به كليشه

هـاي رايـج در    و برخالف كليشه دنا شاغل مدرن در رويارويي با موانع ساختاري و اجتماعي موفق
بنابراين، در اين آثـار،  . اند صورت مستقل، فعال، موفق و قدرتمند، بازنمايي شده خصوص زنان، به

  .دها مالزمه دار بودن زنان با استقالل و موفقيت در اشتغال آن مدرن
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  ها؛ دو گونة متفاوت از بازنمايي زنان شاغل در سينماي ايران خالصة يافته. 16جدول 
 زنان شاغل سنتي زنان شاغل مدرن

  تحصيالت و شغل نامناسب شغل و تحصيالت مناسب
  اجبار و نياز مالي عمدتاً از طبقه متوسط اجتماعي

  سرماية منزلتي نسبتاً مناسب  سرماية فرهنگي، منزلتي و پايگاه اجتماعي مناسب
  سرماية فرهنگي و پايگاه اجتماعي نامناسب

روشنفكر، غيرسنتي و داراي پوشش مدرن، توانمند و
 قدرتمند، مستقل و فعال

رغم تالش  پوشش سنتي، وابستگي به ديگران به
 براي استقالل

  ها ناتوان در مديريت چالش وجودآمدههاي بهمديريت چالش
  ناموفق در كار و زندگي شخصي و زندگي شخصيموفق در كار

  
هـاي مختلـف    در ارتباط با بازتاب شرايط اجتماعي و تفاوت نحوة نمايش زن شـاغل در دوره 

  :توان به نكات ذيل اشاره كرد زماني مي
، در دولت سازندگي براي نخسـتين  )آغاز انقالب تا پايان دولت سازندگي(در دورة اول  -

يـك زن شـاغل توانمنـد در سـطوح      همسـر بار به اشتغال زنان توجه شده و در فـيلم  
  .باالي مديريتي، در يك جامعه مردساالر به نمايش درآمده است

ي بـر جامعـه حـاكم اسـت،     رغم آنكه تفكر مردساالر ، به)دولت اصالحات(در دورةدوم  -
شـده و زنـان بـه اسـتفاده از فرصـت       امكان افزايش تحصيالت و اشتغال زنـان فـراهم   

و  بـانوي ارديبهشـت  هـاي   در فـيلم . شـوند  وجودآمده براي تغيير شرايط تشويق مي به
منزلة راهي براي رسيدن به جامعـة برابـر و    ، كسب تحصيالت و رشد فكري بهمجردها

 .شود مي پيشرفت زنان معرفي
شـدن جامعـه و پررنـگ     ازپـيش دوقطبـي   ، شاهد بيش)گرا دولت اصول(در دورة سوم  -

. شـده اسـت    شدن تضاد سنت و مدرنيته هستيم كـه در آثـار ايـن دوره بازتـاب داده    
در فـيلم  . هاي مرتبط با اشتغال زنان در اين دوره نيز رويكردهاي متفاوتي دارنـد  فيلم

، بـا  جنگـي  خـروس شـده و در فـيلم    ن تشـويق و تـرويج   ، اشتغال زنايكي از ما دو نفر
نمايش تعارض اشتغال زنان با نقش مادري، زنان بـه مانـدن در خانـه و ايفـاي نقـش      

 .اند مادري تشويق شده
هاي موردمطالعه مربوط بـه   ، با توجه به آنكه فيلم)دولت تدبير و اميد(در دورة چهارم  -

رسد واكنشي به دوران پيشـين بـوده و    هاي نخست اين دولت هستند، به نظر مي سال
ويژه عـدالت   متناسب با شرايط فكري و روحي جامعه، عدم تحقق شعارهاي گذشته به

، زنـان شـاغلي از طبقـات    سـتاره  پنجو  ناهيدهاي  در فيلم. دهند اجتماعي را نشان مي
موفق رغم تالش براي تغيير شرايط، نـا  اند كه به شده  پايين و محروم جامعه نشان داده

ويژه بافت سنتي و شهرهاي كوچـك   تفكر مردساالري همچنان در جامعه و به. هستند
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كنندة دستيابي به مشاغل مناسب و عامل رسيدن  تحصيالت تضمين. شود مشاهده مي
بـا وجـود   . به برابري نيست و سرماية اقتصادي در كسب مشاغل برتر تأثيرگذار اسـت 

مدن دولت جديد، ميزاني از اميد به بهبـود شـرايط   اين، در اين آثار متأثر از روي كار آ
توان به تالش ناهيد براي گرفتن حـق حضـانت    در اين خصوص، مي. شود مشاهده مي

 سـتاره  پـنج روشـن در فـيلم    فرزند خود در پايان فيلم و نيز استفاده از نورپردازي مايه
 .اشاره كرد

شده اسـت كـه در ادامـه توضـيح      يهاي هر دوره نيز بررس موضوع، ايدئولوژي و كاركرد فيلم
  .شود داده مي

، سـه فـيلم بـه موضـوع پـذيرش اشـتغال و       شـده  هاي مطالعـه  از نظر موضوع، در ميان فيلم
مديريت زنان در محيط كار توسط مردان، دو فيلم به موضوع قرار گرفتن زن شاغل در دوراهـي  

هاي زنـان در   گر نيز به چالشكردن عاليق شخصي و دو فيلم دي مادرانگي و حفظ فرزند يا دنبال
دهندة آن است كه موضوعات ذكرشده از موضوعات اساسي مورد  اند كه نشان محيط كار پرداخته

نشـان   17اين موضوعات كه در جـدول  . خصوص اشتغال زنان بوده است توجه سينماي ايران در
  .شود شده، در ادامه توضيح داده مي  داده

  
  از هر دوره شده هاي بررسي تغال زنان؛ در فيلمموضوعات مرتبط با اش. 17جدول 

 دورة زماني/موضوع دورة اول دورة دوم دورة سوم دورة چهارم

 
خروس
 جنگي

 پذيرش اشتغال زنان همسر مجردها

  ناهيد
بانوي 

 ارديبهشت
 

زن شاغل در دوراهي مادري و حفظ فرزند يا
 دنبال كردن عاليق زنانه و شخصي

 ستاره پنج
دو يكي از ما
 هاي زنان در محيط كار چالش   نفر

 

هاي اول تا سـوم، بـه موضـوع پـذيرش اشـتغال زنـان        در دوره هدش هاي مطالعه يكي از فيلم
هاي اولية حضـور زنـان در محـيط كـار،      دهد كه در سال اين امر نشان مي. يافته است  اختصاص

. پـذيرش نبـوده اسـت    هم در سطوح باالي مديريتي، از سوي مردان قابل  هنوز اشتغال زنان، آن 
شود اشتغال زنان در بيرون از خانه نشان داده  سعي مي هاي دورة اول و دوم رغم آنكه در فيلم به

عنوان مانعي در برابر ايفاي نقش مادري، بـر   و تقويت شود، در دورة سوم با نمايش اشتغال زن به
  .شود حضور زن در خانه تأكيد مي
در دورة دوم و چهارم، يك فيلم از هر دوره به موضوع قرار  شده از ميان دو فيلم مطالعه

تكـرار ايـن   . انـد  كردن عاليق شخصي پرداخته گرفتن زن شاغل در دوراهي مادري يا دنبال
هنـوز هـم   . بودن مشـكالت زنـان اسـت    دهندة پابرجا نشان  موضوع، پس از گذشت دو دهه،

توانند از حقـوق زنانـه و    ارند و نمي، تحصيالت دانشگاهي نداند زناني هستند كه اسير سنت
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قوانين موجود در جامعه نيز، پس از گذشت دو دهه، تغيير نكرده . شخصي خود دفاع كنند
شود و دست و  دادن حق حضانت فرزندان براي پدران، حقوق زنان ناديده گرفته مي و با قرار
  .شود ها بسته مي پاي آن

شـود كـه    هاي سينمايي مطـرح مـي   در فيلم با پذيرش مسئلة اشتغال زنان، موضوع جديدي
هاي اخير  هاي زنان در محيط كار و در برابر كارفرما؛ موضوعي كه در دوره عبارت است از چالش

ايـن زنـان   . شـده اسـت   هاي مرتبط با اشتغال زنان به آن پرداخته  در فيلم) دورة سوم و چهارم(
بـه علـت مواجهـه بـا رفتـار نامناسـب        كننـد،  كه اهداف كاري خود را دنبال مـي  درحالي  شاغل،

در ايـن  . گيرنـد  كارفرماي خود و حسادت اطرافيان، در آستانة رهاكردن و ترك كار خود قرار مي
گذارنـد؛   ميان، زن شاغلي كه پايگاه اجتماعي مناسبي دارند، كار خود را با موفقيت پشت سر مي

ر حـل چـالش خـود بـه كمـك      كه زن شاغل سنتي و بدون پايگاه اجتمـاعي مناسـب د   درحالي 
  .كند ديگران وابسته است و درنهايت نيز كار خود را رها مي

  .شود مشاهده است و در ادامه تشريح مي قابل 18ها نيز در جدول  ايدئولوژي فيلم
  

  هاي مختلف در دوره شده هاي بررسي ايدئولوژي فيلم. 18جدول 
دورة دوم دورة سوم دورة چهارم دورة اول دورة زماني/ ايدئولوژي

  ناهيد
 بانوي ارديبهشت

 مجردها
 همسر

/طلبي برابري
 ساالري شايسته

مردساالري   خروس جنگي 
فمينيسم   يكي از ما دو نفر 

 خواهي عدالت    ستاره  پنج
  
خـورد، در سـاير    كه ايدئولوژي مردسـاالري در آن بـه چشـم مـي     جنگي خروسجز فيلم   به
سـاالري در   طلبـي و شايسـته   هـا از ايـدئولوژي برابـري    ها مردساالري نقدشده و بيشتر فيلم فيلم

  .م هستيمفمينيسشاهد ايدئولوژي  يكي از ما دو نفرهمچنين در فيلم . كنند اشتغال دفاع مي
هاي هر دوره تناسب داشـته اسـت كـه در     لف با ويژگيهاي مخت ها نيز در دوره كاركرد فيلم

  .شود شده و در ادامه توضيح داده مي خالصه  19جدول 
  

  هاي مختلف در دوره شده هاي بررسي كاركرد فيلم. 19جدول 
دورة دوم دورة سوم دورة چهارم دورة اول دورة زماني/ كاركرد

 يكي از ما دو نفر 
 بانوي ارديبهشت

 مجردها
 ايجاد نگرش جديد همسر

   خروس جنگي 
/پذيري جامعه

 گريزخواهي
نمايش وضع موجود    ستاره پنج
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هاي دورة اول و دوم، از رشد فكري، كسب تحصيالت و اشتغال زنان ترويج و تشويق  در فيلم
بنابراين، كاركرد ايـن آثـار ايجـاد نگـرش     . شود طلبي دفاع مي ساالري و برابري و از تفكر شايسته

سعي دارد در قالب يك نمايش طنز و بـا نمـايش    جنگي خروسدر دورة سوم، فيلم . جديد است
. وظايف مادرانة خود، زن را از اشتغال بيرون از خانـه نهـي كنـد    دادن ناتواني زن شاغل در انجام
ايـن در حـالي   . شـود  خواهي در اين فيلم مشـاهده مـي   گريزپذيري و  بنابراين، دو كاركرد جامعه

، عالوه بر پذيرش اشتغال زنان، بـرخالف تفكـر رايـج، مـرد را در     يكي از ما دو نفراست كه فيلم 
اي را  دهـد و زن در ايـن خصـوص وظيفـه     امور خانـه نشـان مـي    دادن آشپزخانه و مسئول انجام

شـده از دورة   هاي مطالعه فيلم. يجاد نگرش جديد استكاركرد اصلي آن ا  بنابراين،. برعهده ندارد
كننـد حـس    دادن واقعيت، يعنـي عـدم تحقـق برابـري و عـدالت، سـعي مـي        كنوني نيز با نشان

  .همدردي مخاطب را برانگيزند و متعاقب آن احساس نياز به تغيير را به وجود آورند
هاي جنسـيتي زن سـنتي را تقويـت     كليشه جنگي خروسشده،  بنابراين، از ميان آثار بررسي

هاي موجود را بشكنند و مخاطـب را وادار كننـد    كه ساير آثار سعي دارند كليشه كند، درحالي مي
  .اي نوين به مسائل زنان و اشتغال آن بنگرد گونه به

 گيري نتيجه
شـده و    هـا، بخشـي از واقعيـت گـزينش     طور كه گفته شد، در بازنمايي واقعيت در رسـانه  همان
هـاي ايـدئولوژيكي،    گيـري  ديگـر، جهـت    عبارت  به. شود هايي ديگر از آن ناديده گرفته مي جنبه

  .ها تأثيرگذار است فرهنگ و قدرت، بر چگونگي رمزگذاري و بازنمايي واقعيت توسط رسانه
ها در نمايش زن شـاغل در   رغم وجود برخي تفاوت هاي اين مقاله بيانگر آن است كه به يافته

هاي زماني متفاوت، درمجموع بازنمايي زن شاغل در سينما، بـا نقـد مردسـاالري، دفـاع از      رهدو
همچنـين، بـا تأكيـد بـر مـدرن و      . ساالري در اشتغال همراه بـوده اسـت   طلبي و شايسته برابري

، الزمـة  )شـاغل و غيرشـاغل  (روشنفكر بودن زن شاغل و قرار دادن او در برابر كليشة زن سنتي 
  .شده است  نمايش داده  بودن شاغل، داشتن پايگاه اجتماعي مناسب و مدرنموفقيت زن 

دهـد سـينماگراني كـه موضـوع      گيري در بازنمايي زن شاغل نشـان مـي   اين رويكرد و جهت
بـه دنبـال تغييـر وضـع موجـود و اصـالح         اند، اشتغال زنان را در محوريت داستان خود قرار داده

وپـرورش و   توسط نهادهاي حاكم بـر جامعـه، همچـون آمـوزش    اند كه  هايي بوده نگرش و كليشه
گـرفتن   منظور فاصـله  در اين آثار، ضمن تالش به. شوند گرفته و ترويج داده مي  صداوسيما، شكل

شده است كه براي رسيدن بـه برابـري و بهبـود     از كليشة زن ضعيف و سنتي، چنين نشان داده 
بلكـه الزم اسـت تحصـيالت      اجتماع كافي نيسـت؛ شرايط زنان، تنها اشتغال زن و حضور وي در 

  .يابد و نگرش آنان تغيير كند  زنان نيز افزايش
داري براي زنان، در بيشتر اين آثار به چشـم   وجود اين، همچنان طبيعي سازي نقش خانه با 
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در . ودش ها بازتوليد مي در اين فيلم  خواسته يا ناخواسته،  شده، خورد و اينكه اين تفكر نهادينه مي
امور خانه توسط مرد هسـتيم و اينكـه    دادن ، شاهد انجاميكي از ما دو نفرنقطة مقابل و در فيلم 

بنـابراين، جـاي خـالي آثـاري كـه در آن تعامـل و       . عهده نـدارد  اي بر زن در اين خصوص وظيفه
د؛ خـور  امور مربوط به خانه بازنمايي شده باشد بـه چشـم مـي    دادن همكاري زن و مرد در انجام

  .ويژه زماني كه زن نيز همچون مرد به كار بيرون از خانه اشتغال دارد به
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