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  )مقالة پژوهشي(

  
  تصوير زن در سينما

 )سينماي ايران 1380ة تحليلي بر ده فيلم ده(

  3، مريم هوري2پور سياوش قلي ،*1يجليل كريم

  چكيده
شدن نسبت بين جامعـه و هنـر، تصـوير     مطرحو  هاي علمي و هنري به همديگر شدن رويكردها و ايده تر با نزديك

جدي براي  يها به موضوع هاي فرودست جامعه، از جمله زنان، در رسانه هويژه گرو بههاي مختلف،  شده از گروه ارائه
بازنمايي  ةنحوكاوي،  فمينيسم و رويكرد گفتمان ةنظريهاي  كوشد با اتكاي به ايده حاضر مي ةمقال. پژوهش بدل شد

را بـا  هـا   آن ةو نسـبت تصـاوير برسـاخت    توصـيف ران يـ ادر  1380دهـة  ) ده فـيلم (اين تصوير را در آثار سينمايي 
بـه   ، بازنمايي زنـدگي زنـان  ها ها، در بيشتر فيلم اساس يافته بر. هاي سياسي غالب در اين دوره تحليل كند گفتمان

رار هرگز در حالتي قطبي ق اين زنان مدرن هم رود، اما هاي غيرمردساالرانه مي شدن و متمايل به ايده تر سمت مدرن
رغـم   بـا توجـه بـه كليـت تصـاوير، بـه      . هاي اصلي هر دو گفتمان را با خود دارنـد  زمان ويژگي آنان هم. گيرند نمي

 ةمسـئل  ياجتمـاع  طيشـرا  از يبازتاب ييها جلوهها،  تأثيرپذيري اين آثار از نگرش كارگردانان و تعلقات گفتماني آن
 بـه  تر يسنت ةمرحل از واقعي جامعه گذار طيشرابازتابي از  ييگو. شود يم دهيد ها لميف نيدر ا »يو مردانگ يزنانگ«

  .وجود دارد زين ها لميف در تر مدرن

  گانواژكليد
  بازنمايي، زنانگي، سينما، فمينيسم، مردانگي
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 مقدمه و بيان مسئله
زنـان   ةمسئل ،فمينيستيهاي  نظريههاي معروف به  واقعيت اجتماعي، با ظهور نظريه يدر قلمرو

شناسـان متقـدم    رغم آنكه جامعـه  به. شناسي بدل شد و مردان به يكي از موضوعات اصلي جامعه
نگـر اجتمـاعي،    هاي بسيار كالن و با گذر از نظريه التفاتي به اين مسائل نداشتند با گذشت زمان

اي  بليـه  يـا و نـه عطيـه    اي اجتماعي، برساخته ةمثاب هبعطف توجه به موضوعاتي مانند جنسيت، 
هاي علمي و هنري بـه همـديگر    شدن رويكردها و ايده تر در ادامه، با نزديك. طبيعي، بيشتر شد

 كه در اين رابطـه  رو اين از، به نسبت بين جامعه و هنر نيز )شناسي هنر مثالً در چارچوب جامعه(
يكـي از موضـوعات مـورد     ،در ايـن بسـتر  . شـد  از طرفين تعامل چه سهمي دارند، توجـه  كيهر

هاي  مانند اقليت(هاي فرودست جامعه  ويژه گروه بههاي مختلف،  بررسي، تصويري بود كه از گروه
  .شود ها بازتاب داده مي در رسانه...)  وزنان  قومي، مذهبي،

 و »جنسـيت « بـا  ،صـورت خـاص   بـه  ،و سـينماي ايـران   ،طـور عـام   به ،سينما توان گفت مي
چنـدان مـدرن،    نـه تر چه در جوامع  چه در جوامع مدرن. گره خورده است »مناسبات جنسيتي«

ـ  بـه يـا   انـد  حضور داشته...  وعنوان كارگردان و هنرپيشه  به در سينما زنان به انحاي مختلف  ةمثاب
جامعه و سينماي ايـران نيـز   . اند شته شدهابزار پيشبرد اهداف انضمامي يا گفتماني به حضور وادا

كـه مـثالً در طـول هفـت دهـه سـينماي ايـران         چنـان ؛ از چنين فرايندهايي به دور نبوده است
شف كج يترو همچون ،براي اهداف متفاوت شغلي متفاوت هاي ، زنان در موقعيت)1375ـ1309(

، يچاباره، نظـافت كافه و كخواننده در  هاي در نقش ي، براي اهداف اقتصاد)1326ـ1309(حجاب 
ـ ، بـراي  )1338ــ 1327(  لفت و رقاصهكمستخدم،  ...  و يده، روسـپ يـ د پرسـوناژهايي آسـيب   ةارائ

ــ1339( ــه، )1348ـ ــاتوان از كنشــگري  ب ــ1349( عنــوان ضــدقهرمان و ن ة و در حاشــي )1357ـ
 )1375ــ 1358( يهـاي خـانگ   نقش ينشين و دارا بيشتر منفعل، حاشيه ينعيهاي مردانه،  نقش

  .)1379همتي (اند  بازنمايي شده
از شناسي، محورهايي اساسي وجود دارند كه نشـانگرهاي بهتـري    در ميان موضوعات جامعه

ع موضـو . گذر جامعه از وضعيت سنتي بـه مـدرن هسـتند   انگر بيتحوالت اجتماعي و فرهنگي و 
در  لـب غاشناسـان   يكي از اين موضـوعات اسـت كـه جامعـه     زندگي زنان و نسبت آنان با مردان

را در بستر تحـوالت اجتمـاعي دنبـال     و تغيير در الگوهاي كنش آن  مباحث خود به آن پرداخته 
ـ سـه  در مقاي) 121: 1380اسـتريناتي (  »برتـر « مـدرن و  ينرة همنزل بهسينما  .اند كرده ديگـر   اب
توانـد   مـي رو  ايـن  ازو ) 6: 1379دووينيـو  ( »تنگـاتنگي دارد  ةرابطاش  اجتماعي ةزمينبا « هنرها

بازنماي مسائل و واقعيات زندگي انساني و شاخصي براي سنجش وضعيت فرهنگـي و اجتمـاعي   
و فهم ضروريات حـاكم بـر زنـدگي را افـزايش     س يكاز  « والتر بنيامينة سينما به گفت زيراباشد، 

 »دكنـ  و فارغ از انتظاري را بـراي مـا فـراهم مـي     دهد و از سوي ديگر، فضاي كنش گسترده  مي
عنـوان متـون فرهنگـي و اجتمـاعي،      به ،آثار سينمايية از اين نظر، مطالع). 21: 1936بنيامين (



  233   ...تصوير زن در سينما/ مييكرجليل 

از طريـق   ماة چنين هدفي در مطالع. برساند ماعيهاي ديگري از حيات اجت تواند ما را به اليه مي
  .شود دنبال مي  1380ة هاي سينمايي ده كاوش در وضعيت بازنمايي زندگي زنان در فيلم

از جمله اين تغييـرات   .اخير تغيير و تحول بسيار به خود ديده استة بازنمايي زن در دو ده
شده به زنان، نوع  محولسطح مشاغل  ها، نوع و ميزان يا كميت حضور زنان در فيلم: ند ازا عبارت

هـاي   گيري از محصوالت فرهنگي، نوع مهـارت  پوشش، پايگاه و سطح اجتماعي، نوع مصرف بهره
ها، ميزان تحصيالت، اعتقادات، زبان، مكانيسم حل مشكالت شخصـي و   فردي، مضامين، ديالوگ

گفـت زنـان در دو    تـوان  مجموع مي درحال،  اين با). 1390ي عبدالخاني و نصرآباد( ... وخانوادگي 
ـ در . اند شده دادهقرار ) تسامح يبا اندك(و مدرن  يسنت يكل ةگون سـنتي، جايگـاه و نقـش     ةگون

هايشــان  تـرين دغدغــه  داري و كاركردهــاي مهمشــان همسـري، مــادري و مهــم  زنـان بــه خانـه  
زنان نقـش   ،تر مدرن نسبت به بخش در اما شود، اوندي محدود ميهاي خانوادگي و خويش دغدغه

 يدار خانـه هايي آنان فراتـر از   و دغدغه اند بيشتري در فعاليت اجتماعي، شغلي و تحصيلي داشته
  .است شده دهيكش ريتصو بهخويشاوندي محض  و

هاي  ر زن در فيلمنخست اينكه تصوي: يي به دو پرسش هستيمگو پاسخدر پي  ،در اين پژوهش
با شده  ر بازنمايييو دوم اينكه ميان اين تصوير يا تصاو داردهايي  ها و داللت چه ويژگي شده بررسي
  .دارد وجود هايي ها يا خويشاوندي حاكم در هر دوره چه نسبت هاي سياسي گفتمان

 نـه يزم نيـ ا در كـه  اسـت  يمطالعـات  نما،يس در زن ييبازنما ةنحو تياهم يها يكي از نشانه
حاضر، هـم از لحـاظ    ةمطالع .اند معرفي شده 1برخي از اين مطالعات در جدول .است شده امجان

حداقلي با مطالعـات     همپوشاني، شناسي شده و هم از نظر مباني نظري و روش انتخاب هاي نمونه
  .كم قابليت نوآوري نيز هست رو داراي ويژگي يا دست اين ازپژوهشي دارد و  ةپيشينموجود در 

  
  پژوهشي مرتبط با بازنمايي زنان در سينما ةپيشين ةخالص .1 جدول

  نمونه تعداد/ يآمار ةجامع  يزمانةباز پژوهشةمسئل پژوهشگر دابعا
  فيلم35  1357ـ1371 ر سينماشخصيت زن د )1373(جمعدار 

  يينمايسلميف  1309ـ1375 نمايسدرزنانمشاغل )1379( يهمت
  )قرمز، دو زن(فيلم 2 ـ شناختيتحليل جامعه )1379(راودراد 
  يرانيا يهااليسر  1374ـ1378 زناننقشدررييتغ )1380( راودراد
گيري سينماي زن وشكل  )1382(زندي 

  فيلم 16  1360ـ1380 نتغيير مضامي

راودراد و صديقي خويدكي
 رخشان يينمايس آثار  ـ  تصوير زن )1385(

 اعتماديبن
ويگردفرامرز يسلطان

  لميف 62  1383ـ1359  نمايس در تيجنس ييبازنما )1386( يرحمت

 ،نفر دو يبرا يچتر( لميف 2  ـ  سمينيفم انواع  )1388( يالجورد
  )شهر پوست ريز
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  نمونه تعداد/ يآمار ةجامع  يزمانةباز پژوهشةمسئل پژوهشگر دابعا
يمحمديحاج و بهار

  مورد 9/ يبازرگان يآگه  1386  زنان ريتصو برساخت )1389(

 5 گرا، مورد نخبه5(ده فيلم   1370ـ1380  تصوير زن در سينما  )1390(ميرفخرايي و فتحي 
 )پسند مورد عامه

همكاران و محمدپور
 ،يكش سگ(لميف 3  ـ  نمايس در زن ييبازنما )1391(

 )تيزتران كافه ،يسور چهارشنبه

درزنانعملكردونقش  )1391( يعبد و ياسد
  مورد 410/ يبازرگان يآگه  1391 ونيزيتلو

  ـ  نمايس در زنانه يسوژگ  )1393( همكاران و خواهيعل
 ،يسور چهارشنبه( لميف 3

جدايي نادر از ، ...الي ةدربار
  )سيمين

 پاتو ،يخصوص يزندگ( لميف 4  1370ـ1390  نمايس در دوم زن ييبازنما  )1395( محمدزاده و يكرم
  شوكران ،دوم زن،نگذار نيزم

درزنانياجتماعنقش  )1396( يمهرورز و ييكسرا
  )فروشنده ،قند حبه هي( لميف 2  1388ـ1395 نمايس

 40/ يپژوهش يعلم مقاالت  1383ـ1395  نمايس در زنان ييبازنما  )1396( يهاشم و شاهرخ
  مورد

  
رغـم اذعـان بـه     امـا، بـه  . ايـم  از پرداختن به جزئيات اين مطالعات پرهيز كرده در اين جستار

هـاي   و وجود تفـاوت  ماهيت تفسيري، غيرتعميمي و غيرقطعي هنر به معناي عام اينكه به دليل
نگـاه و رويكـرد ايـن     ةنحوبندي از  جزئي، اما جدي ميان هر دو اثر هنري، رسيدن به نوعي جمع

مجموع مخـرج مشـترك مطالعـات پيشـين را خالصـه       درايم  ر دشوراي است، تالش كردهآثار كا
  :است ذيلبندي شامل محورهاي  اين جمع. كنيم

  ؛هاي فرهنگي عمدتاً معطوف به گذشته ريگذا سياستـ 
 ؛هاي سنتي مردساالرانه وجود كليشهـ 
 ؛ن مردساالري از تالش براي گذر از گفتمايها وجود نشانهـ 
 ؛دشواري رسيدن به فرديت يا سوژگي زنانه و چالش با گفتمان مردانهـ 
 ؛)از جمله در تبليغات(سينمايي  غيرويژه در آثار  بهسازي زن،  ابزاريـ 
بازنمـايي زنـان در سـينما بـه نفـع گفتمـان مـدرن و         ةنحـو هـاي تغييـر در    وجود نشانهـ 

 .كمترمردساالر
شـده در آثـار سـينمايي عمـدتاً بـه سـود مـردان و         توان گفت كه تصوير ارائه مي ،مجموع در

  .سازگار با گفتمان مردساالر و سنتي بوده است
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  يشناس روش
 ،يمردانگـ  و يزنـانگ  بـاب  در خـاص  يهـا  دهيـ ا يمبنا بر بوده كه نيا بر تالش ،حاضر ةمطالعدر 

شخصـيت زنـان، نظـام تقسـيم كـار جنسـيتي،       (زنـان   بازنمـايي زنـدگي   ةمسـئل هـايي از   جنبه
و به ايـن پرسـش پاسـخ     شودبررسي  1380ة سينمايي ده  در ده فيلم...) مراتب قدرت و سلسله

  .شوند ها بازنمايي مي كه زندگي زنان چگونه در اين فيلم داده شود
. از روش پژوهش مناسب آن استفاده كردبه ضرورت بايد  كه است يا ماهيت مسئله به گونه

 كـرد يرو دو از تـوان  يم، عامبه صورت . گفتمان است ليمناسب، روش تحل يها يكي از اين روش
 تفـاوت . پساسـاختارگرا  روش و يانتقـاد  روش: بـرد  اسم يكاو گفتمان ةنيزم در مشخص يروش
 ياجتمـاع  ةنيزم و متن جهان نيب ها آن كه است ينسبت در يناختش روش افتيره دو نيا ياصل

 و مـتن  جهـان  ليـ تحل كه حاضر، ةمطالع هدف به توجه با. كنند يم برقرار )متن از خارججهان (
 روش را پـژوهش  روش ياصـل  يمبنـا  است، متن از رونيب ياجتماع ـ ياسيس جهان با آن نسبت
 ديسـع  ادوارد فوكو، آثار در توان يم را آن ياصل يها نمونه كه ميا داده قرار يكاو گفتمان يانتقاد

 ليـ تحل عناصـر  ايـ  ميمفـاه  ياز برخـ  يممكن است در موارد ،حال نيا با .گرفت سراغ فركالف و
 يشـناخت  روش يبنـد يپا عـدم  يمعنـا  بـه  الزامـاً  كه باشد شده استفاده پساساختارگرا يگفتمان

 ليـ تحل يـا ابعـاد   عناصـر  ةهمـ  مقاله، اندك مجال به ناب كه شود يم ياددآوري ،نيهمچن. ستين
  .شود ينم دهيد كار در ليتفص به زين يانتقاد يگفتمان

 انجـام  »نيـي تب و ريتفسـ  ف،يتوص« سطح سه در ي، تحليلكاو انتقادي گفتمان كرديرو طبق
 متقـدم  كـاوان  گفتمـان  »مـتن  ليـ تحل« همان اي »فيتوص« گفتمان ليتحل اول ةرحلم. شود مي

 كـانون . شـود  يمـ  پرداختـه  مـتن ) يداريد( يرزبانيغ و يزبان يها يژگيو به، سطح نيا در. است
هـا   آن از مـتن  كه ييها گفتمان اي گفتمان نوع و دارد وجود متن در كه است يزيچ همان توجه

            .است آمد و رفت در دو نيا نيب محقق واقع در و كند يم استفاده
 يسـو  از مـتن  ريتفسـ  و كننـدگان  مشـاركت  يريتفسـ  ينـدها يفرا شـامل  »ريتفس« ةمرحل

 رهايتفسـ . اسـت  شده ديتأك متن ريتفس بخش يرو شتريب حاضر پژوهش در كه است گر ليتحل
 يهـا  يژگـ يو مفسـر،  نظـر  از. مفسرند يا نهيزم دانش اي تيذهن و متن خود اتيمحتو از يبيترك
 ماحصـل  ريتفسـ  و ندكن يم فعال را او ذهن يا نهيزم دانش عناصر كه اند ييها سرنخ متن يصور
 سـطح  چنـد  مـتن  ريتفسـ . است مفسر تيذهن اي يا نهيزم دانش و ها سرنخ نيا كيالكتيد ةرابط
 سـه  نيا يط. هيما جان و ساختار ،يموضع انسجام كالم، يمعنا كالم، ظاهر: از ندا عبارت كه دارد

ـ  دهد، يم معنا متن دهندة ليتشك ياجزا به رمفس سطح،  برقـرار  ييمعنـا  ارتبـاط  هـا  گفتـه  نيب
 نيـ ا .كنـد  جـاد يا ريـ فراگ و يكلـ  يانسـجام  متن عناصر نيب كند يم يسع آخر دست و كند يم

 انـواع  بـه  مربـوط  يسازمانده خاص يالگوها اي ها چارچوب از يكي با متن قيتطب شامل انسجام
 كل كي همچون كه آن ريتفس ةديچك و خالصه از ستا عبارت زين متن ةيما جان. است گفتمان
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ـ  مجمـوع  در كه ذكرشده، سطوح بر عالوه ،ريتفس در .افتد يم مفسر دست به واحد  ريتفسـ  ةمقول
 ريتفسـ  شـامل  و دارد نـام  بافـت  ريتفس كه دارد وجود هم يگريد بخش دهند، يم شكل را متن
 يبررسـ  يمعنـا  بـه  يالمتون نيب بافت خالصه، صورت به. است يالمتون نيب بافت و يتيموقع بافت

  .است يخيتار يها نهيزم و گريد متون به مراجعه با متن كي
 نكـه يا اسـت؛  ياجتماع نديفرا كي از يبخش ةمثاب به گفتمان فيتوص ،»نييتب« ةمرحل هدف

 هـا  گفتمان چگونه و بخشند يم نيتع كنش كي مقام در را گفتمان ياجتماع يساختارها چگونه
 دانـش . شـوند  يمـ  منجـر هـا   آن رييـ تغ اي حفظ به كه دارند ساختارها نيا بر يديبازتول راتيتأث
 ياجتمـاع  يسـاختارها  ،گـر يد عبـارت  بـه . اسـت  آن راتيتأث و ياجتماع نيتع يانجيم يا نهيزم

 از منظـور . هاسـت  آن ةردهنـد ييتغ ايـ  حـافظ  زيـ ن يكـ ي نيا و دهند يم شكل را يا نهيزم دانشِ
 و نـدها يفرا ياجتمـاع  يكردارها و ندهايفرا از منظور و قدرت يساختارها ياجتماع يساختارها

 يعنـ ي ياجتمـاع  سـازمان  سطح سه ديبا نييتب سطح در. است ياجتماع ةمبارز به مربوط اعمال
 يبـرا  يمشخصـ  زانيـ م و قاعـده  ،حـال  نيابـا . كرد يبررس را يتيموقع و ينهاد ،ياجتماع سطح

 و نهاد يكل فيتوص يحت اي شناس جامعه كي با يهمكار. ندارد وجود نهادها و جامعه به مراجعه
 را مناسـب  و يكـاف  ةنـ يزم تواند يمها  آن انيم روابط و ياجتماع يها يبند گروه منظر از جامعه
              .)1382دايك  ، ون1379فركالف ( كند فراهم

 يبنـد  مفصـل  نـوع  و هـا  نشانه به توجه با ميا ما در اين جستار تالش كرده ،با اين توضيحات
 دسـت  بـه  ها لميف از كيهر در) زنان رب تمركزبا ( را جامعه و زنان از شده ارائه يكل ريتصو ها، آن
 ل،يـ تحل ةادامـ  در. است شده اجتناب رهايتصو نيا اتيجزئ به پرداختن از ليدل نيهم به .ميآور

 يهـا  گفتمـان  بـا  را هـا  لميفـ  درون گفتمان يعبارت به و يكل ريتصاو نيا نيب نسبت ميا دهيكوش
  .مياستنتاج كن ها از آن رونيب ياسيعمدتاً س

شخصـيت زنـان   : استفاده شده است ذيلهاي  ها از شاخص به صورت ويژه، براي تحليل فيلم
كـار خانـه و   (كـار جنسـيتي    نظـام تقسـيم   ،)ضعيف ـ عاطفي، قوي ـ احساسي، منطقي ـ نيعقال(

چـه   چنـان  ).فرادسـت  ـ موقعيت فرودست(مراتب قدرت  سلسله و) فعاليت اجتماعي ـ كدبانوگري
ايـن  گفتمان مسلط بر فيلم گفتمان مردساالري و در غير  ،ها بازنمايي شوند اساس كليشه برزنان 

  .صورت گفتمان فمينيستي خواهد بود
دهـة  شـده در   سـاخته ) درام و اجتمـاعي (هـاي سـينمايي    فيلم آماري در اين مطالعهة جامع

انـد و از لحـاظ نظـري قابليـت      بر مسائل و وضـعيت زنـان متمركـز بـوده     تاًنسب كه است 1380
را بـه صـورت    ذكرشـده  هـاي  طهايي كه شر مفيل .اند هاي پژوهش را داشته يي به پرسشگو پاسخ

فيلم، بـراي هـر سـال يـك      10نهايت،  درفيلم بود، اما  104شامل  مجموع درحداقلي دارا بودند 
، عـالوه  ها در انتخاب نمونه .مورد مطالعه به طور هدفمند انتخاب شده است ةنمونعنوان  بهفيلم، 

بـراي تحليـل   . ال از فيلم از سوي تماشاگر سينما نيز مد نظر بوده است، استقبكرشدهذبر موارد 
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كه مصادف  ،اول ةدورزماني از همديگر متمايز شده است كه اين دو دوره شامل  ةدورها دو  فيلم
 گـرا  اصـول گفتمان سياسي  زمان با دوم هم ةدورو ، )1384ـ1380(با گفتمان سياسي اصالحات 

 .است) 1389ـ1385(
 شده يبررس يها مشخصات فيلم: 2جدول 

  اول ةدور
  )1380ـ1384(

  ديتول سال  كارگردان  لميف نام
    
  1380  يرانيج دونيفر  آخر شام

  1381  يالنيم نهيتهم  پنجم واكنش
  1382  ييمهرجو وشيدار  مامان مهمان
  1383  مقدم سامان  ستاره كافه

  1384  يفرهاد اصغر  يسور چهارشنبه
 

  دوم دوره
  )1385ـ1389(

  1385  پور يقل مال رسول  مادر مثل ميم

  1386  الوند روسيس  دوم زن

  1387  انيسيرئ رضايعل  يسالگ چهل
  1388  آهنگر باشه يعل محمد  اهايرؤ يداريب

  1389  يفرهاد اصغر  نيميس از نادر ييجدا
 

  يسم و رسانهفمين
هاي گوناگوني تشكيل شده كـه محـور    ها و فلسفه ها، نظريه فمينيسم جرياني است كه از جنبش

تبعـيض، رفتـار قـالبي،    هـا   آن موضوعات كلي مورد توجه. جنسيتي است يها تفاوتها  آن اصلي
ه فمينيسـم ايـن اسـت كـ    ة جـوهر . استپدرساالري / انگاري، سركوب و ظلم و مردساالري  شيء

  .مبناي جنسيت مشخص شوند برها، مقام و وظايف نبايستي  حقوق، مزيت
 »جـنس و جنسـيت  « دو مفهـوم  پردازي فمينيستي در نظريه شده استفاده ليديكمفاهيم  از
ه مـردان و زنـان را بـر مبنـايي زيسـتي و      كـ دارد اشـاره  شـناختي   به عوامل زيستجنس . است
واژه و باوري فرهنگي و  جنسيت. كند و ابدي و تغييرناپذير است مي ي از هم متمايز نهايت ذات در

ون زونـن  ( كنـد  مـي  جامعه به مردان و زنان عرضـه   كه يكهاي متفاوتي  اي است به نقش اشاره
 أمنشـ  كـه  شـود  مـي  مربـوط  مـرد  و زن هـاي  ويژگي و ها تفاوت از جنبه آن به جنسيت). 1383

ليـدي ديگـر در   كمفهـوم  . دارنـد ) 175: 1374گيـدنز  ( »اجتمـاعي  و فرهنگـي  اختي،شن ن روا«
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لــي از كنظــامي  پدرسـاالري . اســت) مردسـاالري ( »پدرســاالري« مطالعـات فمينيســم، مفهـوم  
هـاي   هـا و فرصـت   ها، پايگـاه  ها، مسئوليت ه نابرابري را در تجربهكهايي است  ساختارها و فعاليت

  ).1383ون زونن ( كند ميبررسي ، مردانويژه زنان و  بههاي مختلف جامعه،  گروه
مندي آنـان از حقـوق قـانوني و     به لحاظ تاريخي، در ابتدا، فمينيسم از حق رأي زنان و بهره

هاي سياسـي فراتـر رفـت و بـه      رد، اما در ادامه از سطح خواستك سياسي برابر با مردان دفاع مي
تـوان در يـك    فمينيسـم را مـي  . ي، روانـي و جنسـي ظلـم بـه زنـان پرداخـت      هاي شخصـ  جنبه

طـور خالصـه،    بـه . ال تقسـيم كـرد  كـ بندي بـه سـه دسـته ليبـرال، سوسياليسـتي و رادي      تقسيم
گرفتن از  امقانتمراتب جنسيتي به نفع زنان و  كردن سلسله صدد وارونه دري راديكال ها فمينيست

جنسيت را موضـوعي ثانويـه و پيـرو مسـائل اجتمـاعي كـالن،        ةمسئل ها اليستسوسي. ندا مردان
بـر  . داننـد  ، و استثمار و نابرابري ناشي از آن ميحاكم بر جامعه كاپيتاليستي بندي ويژه صورت به

طبـق گفتمـان فمينيسـتي     .داري اسـت  سرمايه ةمسئلدر گرو حل  اين اساس، حل مسائل زنان
عنـوان   بـه  ،هاي موجود در باب نقـش طبيعـي زنـان    غيرمنطقي و كليشه هاي داوري پيش ،لليبرا

در ايـن چـارچوب، اصـول    . همسر و مادر، جايگاه نابرابري را در اجتماع براي زنان رقم زده است
يـا  » حقـوق طلبي در  برابري«. زنان اعمال شودة بايد دربار مي ،يعني آزادي و برابري ،كلي ليبرال

عناوين ديگري براي اين اصول هستند كه در زبان سياست، بـه معنـاي   » طلب سم اصالحفميني«
هـاي   هاي عملي مثبت، ترغيب زنان براي پذيرش مشاغل و نقش تالش براي تغيير قوانين، برنامه

شـدن   امـا، ايـن وارونـه   . شـود  براي كسب قدرت ترجمه مي هاي مردانه غيرسنتي و كسب ويژگي
هـاي   اين رويكرد در مبحث چگونگي بازنمايي زنـان ايـده  . دشو كمتر تبليغ ميبراي مردان  نقش

  .شود كلي مطرح مي طور بهدارد كه در ادامه 
ست كه ها موضوعات مرتبط با زنان و رسانه همجموعمباحث انتقادي در  از ي زنانيبازنما ةنحو

 1920ة ل دهيسم در اواينيكه موج نخست فم حالي در. گردد مي زبا 1960ة شتر به دهيآن بة سابق
كرد، به نظـر   د مييتأك ت و اشتغالكيق به دست آوردن حق ماليهاي زنان از طر بر كسب آزادي

آمد و  ق حق رأي به دست نميياز طر فقطهاي موج دوم، تساوي حقوق زنان و مردان  ستينيفم
گـر،  يبه عبـارت د . حضور زنان در فضاي عمومي سخن گفته شود ةدربارده بود كه يزمان آن رس

هاي مـوج   هاي موج اول دانست، بحث از تالش يتوان نماد زنان را مي يكه كسب حق رأ حالي در
بودن به سبب تفاوت با  زن يبود كه برا ييها و توجه به معنا ي زنان در رسانهيدوم در مورد بازنما

ا يـ ك زن، زن بـه دن يـ « مون دوبـوار كـه  يمعروف سة جمل. آمد ها به وجود مي در رسانه بودن مرد
بـه  . موج دوم اسـت  يها ستينيتفكر فم ةشيو، معرفي براي »شود يل ميه به زن تبدكد بليآ نمي

ة زنـان و مـردان در حـوز    يو برابـر  يسب آزادكها خواهان  ستينين گروه از فميگر، ايعبارت د
مردسـاالر بـه چگـونگي    ة ها نسـبت بـه جامعـ    انتقاد اصلي اين گروه از فمينيست. عمومي بودند

هـاي   تـالش «از نظـر آنـان   . هاي مردسـاالرانه مـرتبط اسـت    ها با ديدگاه بازنمايي زنان در رسانه
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 ةارائآوردن يك نوع آزادي ايدئولوژيك براي حضور در فضاي عمومي و  دست بهها بايد بر  فمينيست
  ).144: 2005پيلچر و ولهان (» ها معطوف شود تر از زنان در رسانه تصوير درستيك 

هـا در جهـت حمايـت و تـداوم      هاي جمعي از نظر فمينيسـت  تصوير فرهنگي زنان در رسانه
. رود كار مـي به  2»مردانگي« و 1»زنانگي«ة دربار شده  پذيرفتهكار جنسي و تقويت مفاهيم  تقسيم

گويند كه زنان بايد در نقـش همسـر، مـادر، كـدبانو و      ا ميبه م ‘فناي نمادين زنان’ ها با رسانه«
بازتوليـد فرهنگـي   . پدرساالر، سرنوشت زنان به جز اين نيستة غيره ظاهر شوند و در يك جامع

زنـان طبيعـي جلـوه     را در نظرها  آن كند آموزد و سعي مي ها را به زنان مي ايفاي اين نقشة نحو
هايي كه بر رويكرد فمينيسم ليبرال متكـي اسـت،    چنين تحليل ).242: 1380استريناتي(» دهد

طلبانه ميان زنـان و   خواهان كنارگذاشتن مناسبات سنتي پدرساالرانه و برآمدن مناسبات برابري
در نقـد  اولـين چيـزي كـه     ،بر ايـن اسـاس  . مردان در قلمرو فرهنگ و توليدات فرهنگي هستند

ها و الگوهاي فرهنگي خاصي اسـت كـه    خورد، انتقاد از ارزش فمينيستي از فرهنگ به چشم مي
بزرگـي  ة زنجير« هايي كه در قالب ارزش. شوند ميه ئارازنانگي و مردانگي به مخاطبان  ةدوگاندر 

منفعـت،   /عقـل، هيجـان   /ذهـن، احسـاس   /فرهنگ، بـدن  /از تمايالت دوقطبي همچون طبيعت
ـ ارا) 242: 1380اسـتريناتي ( »دنياي كار و سياسـت / انتزاعي و دنياي خانه /عام، واقعي /خاص ه ئ
بندي فرهنگي، عمالً در برابـر   ها زنان و مردان با درافتادن در اين قطب از نظر فمينيست. شود مي

  .يابند يكديگر موقعيت فرودست و فرادست مي

 ها تحليل فيلم
هـاي   ريـزي  ها و برنامه گذارد، سياست همي كه از جانب جامعه بر سينما تأثير مييكي از عوامل م
تقسـيم  » ايجـابي «و » سـلبي «ها معموالً به دو گـروه   اين سياست. سياسي است ـ كالن فرهنگي

هستند كه نوع خاصي از فيلم يا موضوعات ويژه يا تصـاوير    هايي هاي سلبي آن سياست. ندشو مي
هنر در قالب قـانون و مقـررات   ة در عرصها  آن كنند و براي جلوگيري از ظهور را نفي ميمعيني 

جا كه هنر تا زمـاني كـه مخاطـب آن را دريافـت و ادراك نكـرده      از آن. شوند اجتماعي عرضه مي
شـوند   هاي سلبي در تغيير ساختار هنري جامعه مؤثر واقع مي واقع ناتمام است، سياستدر باشد

هاي ايجابي عمداً برخي از انواع فيلم، موضـوعات خـاص    در سياست). 119ـ118: 1378د راودرا(
هاي مورد قبول از جهـات مختلـف مـورد     شوند و فيلم و حتي تصاوير معيني تشويق و ترويج مي

ترين اين حمايت نيز حمايت اقتصادي و مالي است كه خـود باعـث    عمده. گيرند حمايت قرار مي
هـاي مـورد نظـر     بـراي پـرداختن بـه فـيلم     را زان سرمايه و ابزار و امكانات كافيشود فيلمسا مي

شـود كـه در    همين امر باعث مي. ريزان فرهنگي يك جامعه داشته باشند ران و برنامهگذا سياست
                                                        

1. feminity 
2. masculinity 
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خصوص در فـيلم و سـينما وزن برخـي از موضـوعات و مضـامين       بهساختار هنري يك جامعه و 
  ).همان(ها مجال ظهور پيدا نكنند  و برخي سبك تر باشد سنگين
نـد و بـا اسـتفاده از    متأثرهـاي فرهنگـي    از سياسـت حـال، برخـي فيلمسـازان كمتـر      ايـن  با

. كننـد  هايي با معيارهاي قابل قبول خود اقدام مي هاي خصوصي و فردي به ساختن فيلم سرمايه
جال ظهور نيابند، در صورت ايجاد تغيير موافـق در  دريافت هنري ممكن است مة اگرچه در حوز

ايـن دوگونـه از   ). 119: همـان (شرايط اجتماعي معاصرشان ممكن است نقش خود را ايفا كننـد  
ايـران   ةجامع 1380 ةدهسياست فرهنگي، پيوندي محسوس با دو گفتمان بارز و اصلي سياسي 

و ) 1384ــ 1380(طلـب   ، شامل گفتمان اصالح1380 ةهاي سياسي حاكم در ده گفتمان. دارند
  .بودند) 389ـ1385( گرا اصولگفتمان 

 ،»وگــو مــدارا و گفــت« ،»آزادي بيــان و عقيــده« طلــب مفــاهيمي چــون گفتمــان اصــالح
 و »دفاع از حقوق زنـان «، »دموكراسي« ،»احترام به رأي مردم« ،»انتقادپذيري و تحمل مخالف«
ايـران بـه وجـود آورد    ة و فضاي جديـدي را در جامعـ   كرد بندي مي را مفصل »جوانانتوجه به «
فرهنـگ سياسـي    1384فرهنـگ سياسـي غالـب تـا سـال      ). 123: 1390حاضري و همكـاران  (

ران و مديران سينمايي كشور در اين دوره متـأثر از  گذا سياستطلبي و دموكراتيك بوده و  اصالح
توجـه بـه   . اند كردهاقدام فيلم و سينما  ةحوزري و اعمال مديريت در گذا سياسته باين فرهنگ، 

جسـارت در  « ،»نمايش موضوعات و مشكالت حقيقي ملت ايران«، »سياسي و اجتماعي« مسائل
حــذف « ،»حمايــت از فضــايي بــاز و آزاد« ،»دفــاع از آزادي بيــان و عقيـده « ،»بيـان ســينمايي 

كـاهش دخالـت   « ،»شـده  توقيـف هـاي   نمـايش فـيلم  « ،»ران و معاونت سينماييهاي مدي سليقه
و پس از تشكيل دولـت   1370 ةدهدوم  ةنيمران سينمايي در گذا سياستبايدهاي  از...  و »دولت

  .دوم خرداد بوده است
ـ  بـه طلبـي،    گفتمـان اصـالح    در برابر 1380 ةهاي ابتدايي ده در سال گرا اصولگفتمان  يـك   ةمثاب

ايـن ظهـور، انتخابـات دور دوم     بـر يكـي از رخـدادهاي مـؤثر و نيـز گـواه      . گفتمان متمايز رواج يافت
اصـلي خـود را بـه دسـت آورد و      ةشـاكل يـي  گرا اصـول  ،به مرور زمـان  .بود» شوراهاي شهر و روستا«

بـر مسـند قـدرت     گـرا  اصـول دولـت  ،  1384 در سـال  . تر شد هايش مشخص ها و آرمان هاهداف، برنام
جامعـه و حكومـت   ة ادار يبرا ينيد يها و آموزه يت مباني، قابلييان به قدرت، توانايگرا اصول. نشست

صـرف نبـود،    »يمـذهب  اخـالق « ايـ  »ياخالق«ط يك محيان يگرا اصولمورد نظر ة جامع. اعتقاد دارند
شـارع   يهـا  و خواسـته  ينـ ياز فضـائل د  ياريبس يساز تيتوان با ظرف يبلكه آنان اعتقاد داشتند كه م

  .سينمايي اجرا كرد ةحوزاز جمله در  يگوناگون اجتماع يها مقدس را در عرصه
ننـد آزادي،  هـايي ما  نسـبت مـدرن اصـالحات از دال    بهتوان گفت كه گفتمان  مجموع، مي در

انـد و در مقابـل،    گـرد آمـده   »مـردم «دال مركـزي   مدني تشكيل شده كه حـول ة قانون و جامع
هايي مانند روحانيت، فقه، عدالت و نظارت تشكيل شده كـه   از دال گرا اصولگراي  گفتمان سنت
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 راتييـ تغ يگفتمـان  يها حوزه نياامروزه در . شده بودند يبند مفصل» واليت«دال مركزي  حول
ــه صــورت ياريبســ ــا اســت، داده رخ ياريبســ انشــعابات و گرفت ــ در ام ــانگ 1380 ةده  يدوگ
  .بود يجد و آشكار شده فيتوص

  )1384ـ1380( اول ةدور يها فيلم
قهرمـان زن سـيگار    .شـوند  تر بازنمايي مي زنان با پوشش كمتر و آرايش غليظ شام آخر در فيلم

اش،  هـاي علمـي   به سبب داشتن تحصيالت عالي و سمت استادي دانشگاه و فعاليـت  وا .شدك مي
اش  هـاي اجتمـاعي   و مـانع فعاليـت   دهـد  شـوهرش او را آزار مـي  . موقعيت اجتماعي بااليي دارد

شود؛ مردي كه سنتي و مخالف فعاليت اجتماعي زنان است و معتقـد اسـت كـه زن بايـد در      مي
اساس گفتمـان مدرنيسـتي و   در اين فيلم، دال زن بر .ر زندگي رسيدگي كندخانه باشد و به امو

 ؛اي نامناسب براي زنان است جامعه شده در فيلم توصيفة جامع. شود فمينيستي نمايش داده مي
شخصـيت مـيهن، قربـاني    ة زناني كه به گفتـ . اي كه در آن ظلم مردان بر زنان وجود دارد جامعه
ظلم مردان بر زنان، سنت و عرف جامعـه نيـز   ة عالوه بر مسئل. شوند مي شانهاي شوهران هخواست
خواسـت مـرد    .شود كه براي زنان موانع مختلفي ايجـاد كـرده اسـت    اي نمايش داده مي به گونه

  .سنتي ايراني از زن اين است كه كمتر در جامعه باشد و در خانه به امور زندگي رسيدگي كند
توجهي به مسائل زنان است كه از مسائل مورد  عرف جامعه و بي كانون توجه فيلم نقد قانون و

هاي مختلف فـيلم مـا شـاهد بازنمـايي      توجه گفتمان مدرنيستي و فمينيستي است و در صحنه
تأثير ساختار اجتماعي و قـدرت بـر فـيلم و    ة دهند وضعيت زنان و ظلم به آنان هستيم كه نشان

وان يك متن گفتماني، گفتمان فمينيستي و قدرت موجود عن به ،در مقابل فيلم. گفتمان آن است
كنـد و در   كند، بازتوليد مـي  را كه به نحوي دفاع از حقوق زنان را دنبال مي) گفتمان اصالحات(

  .برد كشد و آن را به حاشيه مي و به چالش مي كند مي مقابل، گفتمان مردساالري را نقد
جمله به اين دليل كه در تقابل بين زن و مـرد و  كنند، از  ها مردساالري را نقد مي فمينيست

سـازند كـه نظـام     هايي از زنان مـي  مراتب قدرت، زنان هميشه فرودست هستند و كليشه سلسله
دهـد كـه    اين فيلم زن مدرن را غيرفرودست نشان مـي . كند تقسيم كار جنسيتي را بازتوليد مي

ساختارشـكني   با ازدواج خود با پسري جـوان  كند و شود ايستادگي مي ميرغم ظلمي كه به او  به
اسـاس نظـم گفتمـاني فمينيسـتي      بـر ارتباطي  يرخداد عنوان به شام آخر بنابراين فيلم. كند مي

) جيرانـي (هاي اصالحات، ديدگاه كـارگردان   ريگذا سياستتوليد شده كه در توليد آن عالوه بر 
اجتماعي در بازتوليد گفتمان مدرن و اصالحات و نقد ة عنوان پديد بهفيلم . نيز دخيل بوده باشد

  .كند گرا و مردساالر عمل مي گفتمان سنت
زن ة سوي ها و نماهاي مختلف، مواردي چون احترام يك  در صحنه ،نيز واكنش پنجم در فيلم

ه راه حلش خـروج از  احترامي مرد به زن، شرايط نامناسب جامعه براي زنان ك به مرد در عين بي
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در كنار مشكل حضانت فرزند، مسـائلي چـون   . شود است، بازنمايي مي ... وكشور، حضانت فرزند 
 شـود؛  ترسـيم مـي   مهري آنان به همسر، اعتياد، هتاكي و خشونت مردها ازدواج مجدد مردان، بي

كنند كه زنان مقصر مـاجرا   ميرفتار  اي به گونهنهايت مردان هميشه  دردانند  مي از آنجا كهزنان 
چيـز تـن    همـه به  به اسم شوهر است، انو فرزند اموالچيز در زندگي از  همهكه  آنجاباشند و از 

ن يش دوستانش را چنـ يپ آمدنن علت يلم، نسريف ييابتداة در صحن .دهند و اعتراضي ندارند مي
كشـم بـا گفـتن دو تـا جـوك       يجامعه مـ  يخونه، تو يتورو كه  ياومدم رنج«: دهد توضيح مي

خـود  ة شـد  لم بـه دنبـال حقـوق پايمـال    يزنـان فـ  ة ل، در ظاهر همين دليبه هم» .فراموش كنم
  .آنان فعاالنه و عمالً در پي اين هدف نيستند، به جز نفر پنجم ةهمهستند؛ اگر چه 

جايگاهشـان نسـبت بـه     و نقـش اجتمـاعي   معلم هستند، اما، درآمده در فيلم نمايش بهزنان 
بودن در بيرون  هم بااوقاتي را براي  ،رغم مخالفت شوهرانشان زنان فيلم، به. مردان فرودست است

پوشـش آنـان در بيـرون مـانتو و در منـزل      . كنند در مورد مسائل حقوقي بحث مي و گذرانند مي
عـالوه بـر ايـن مـوارد، بـراي       ،يعنـي فرشـته   ،ش اول زننق. شود تر و كمتر نشان داده مي راحت

اسـاس نظـم    بـر فيلم تقريباً . كند هايش از پدرشوهرش تمام تالش خود را مي آوردن بچه دست به
و همانند اغلـب   دهد گفتماني فمينيستي ساخته شده و گفتمان مردساالري را مورد نقد قرار مي

هاي اصـالحات و ديـدگاه كـارگردان در     ريگذا سياست ،اند ههايي كه در اين دوره توليد شد فيلم
هدف فيلم تأييد و بازتوليد گفتمان فمينيستي اسـت و   ،نتيجه در .ساخت آن دخالت داشته است

تـوان گفـت    همچنـين، مـي  . از اين طريق در بازتوليد گفتمان قدرت و اصالحات مؤثر بوده است
  .تأثير نبوده است چنين تصويري بي ةارائ، در )نيتهمينه ميال(جنسيت كارگردان 

بـودن زن و   پـذير  مسـئوليت ة دربـار  ،طور كه از عنـوانش پيداسـت   همان، مهمان مامان فيلم
خـوبي انجـام    بـه مادران است كه با وجود داشتن شرايط سـخت، مهمانـداري و وظـايف خـود را     

اين فيلم زندگي زنـان  . وان به وضعيت زنان پي بردت در ميان مسائل گوناگون فيلم، مي. دهند مي
نقـش  . كننـد  پنجـه نـرم مـي    و دستدهد و مشكالتي كه آنان در زندگي با آن  سنتي را نشان مي
هـاي خـانوادگي و    هايشـان دغدغـه   ترين دغدغه داري، همسري، مادري و مهم زنان در فيلم خانه

گرا و مردساالر اسـت و زن نيـز جايگـاه     ن سنتديد گفتماة خويشاوندي است كه منطبق با زاوي
كند و به نوعي گفتمان مردساالري  با آن عمل مي همسوخود را در اين نظم گفتماني پذيرفته و 

عنوان يك رخداد ارتباطي گفتمان سنتي و مردساالر  بهفيلم در كل  ،بنابراين. كند را بازتوليد مي
. رسد در جهت بازتوليد قدرت و گفتمان اصالحات باشد نظر نمي كند و به را تأييد و بازتوليد مي

تصويركشيدن عالئق جديد فكري خود در يك فضـاي سـنتي    بهواقع، مهرجويي بيشتر در پي  در
  .است كه از قضا در آن، زنان نقشي فعال دارند

فريبـا زنـي   . اسـت  مـدرن تلفيقي از سـنتي و   ستاره كافه هاي زن در فيلم موقعيت شخصيت
اي مشـغول بـه    و در كافهدارد  يو فعال يمديريت ةروحي حال عين در .پذير است سنتي و مسئوليت
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زن ديگر فيلم، دختري جوان بـه نـام سـالومه    . هم دارد باهاي سنت و مدرنيته را  نشانه. كار است
تر است و به دنبال تغيير و تحول  ما خودش مدرنكند، ا اي سنتي زندگي مي است كه در خانواده

ملوك نسبت به زنان ديگر بيشـتر   .او نيز تركيبي از زن سنتي و مدرن است. اش است در زندگي
دهـد و قصـد    نهايت نيز به پسري جوان روي خوش نشان مي دراما . به آداب و سنت پايبند است

رفتـار و گفتـار   . دهـد  خالف گفتمان مردسـاالري انجـام مـي    بر او نيز كنشي. را داردازدواج با او 
تـوان   نمـي  ولـي  ،پردازد مي ها و فضاي زندگي آنان سنتي است و به نقد گفتمان سنتي شخصيت

گفتمـان   ،بنـابراين . صدد ساختارشـكني آن نيسـت   در، زيرا گفت كه اين نقدها فمينيستي است
  .تر است شود، اما گفتمان سنتي پررنگ ، در فيلم مشاهده ميمردساالري و مدرن، هر دو/ سنتي

نگـاه بـه مشـكالت زنـان و      اعتمـاد،   به غير از دروغ، خيانت و عدم سوري چهارشنبه در فيلم
دادن وضعيت زنان و جنس دوم بـودن   بار نشان مردساالر، مصيبتة فرودست بودن آنان در جامع

ايـن فـيلم گفتمـان    . ي است كه فـيلم بـر آن اصـرار دارد   آنان نسبت به مردان از ديگر موضوعات
كنـد و در راسـتاي ايـن نقـد،      ابژه قراردادن زن در اين گفتمـان را نقـد مـي   ة مردساالري و نحو

  .دهد موقعيت زن و مرد را نشان مي
هـا در آپارتمـان و    آرايش، نوع پوشش و لباس، روش زندگي، مكان زندگي، روابـط همسـايه  

. هاي زندگي دختر كارگر با افراد سـاكن در آپارتمـان اسـت    تفاوتانگر بيديگر بسياري از عناصر 
وضعيت نامساعد زنـان و   ،مختلفهاي  در صحنه. اين فيلم نگاهي به ظلم بر زنان در جامعه است

ايـن فـيلم نيـز    . كنـد  شود و به نوعي مردساالري حاكم بر جامعه را نقد مي ظلم بر آنان ديده مي
هـاي   اساس گفتمان فمينيستي ساخته شده كه عالوه بر سياست برن اغلب توليدات اين دوره چو

فـيلم در   ،نتيجـه  در. نيز در آن نقش پررنگي داشته است) فرهادي(اصالحات، ديدگاه كارگردان 
توليد قـدرت و  به باز كردن نظم گفتماني فمينيستي عمل كرده است و برجستهجهت بازتوليد و 

  .اصالحات كمك كرده است
از (رسد در اين دوره، گفتمان حاكم بر فيلم، گفتمان فمينيستي اسـت   مجموع، به نظر مي در

اصالحات،  ةدوردر  يباز سياس يبه دنبال فضا). فيلم در اين دوره سه فيلم فمينيستي است پنج
از ميـان پـنج   . شـور صـورت گرفـت   ك ييد سينمايت جديريمد ةحوزدر  يتوجه درخوراقدامات 

هـاي   قرابـت  سـوري  چهارشـنبه و  واكنش پـنجم ، شام آخرفيلمي كه در اين دوره بررسي شدند، 
شـده   هـاي سـاخته   بسياري از فـيلم  در اين سه فيلم، نظير. با گفتمان فمينيستي دارند بيشتري

 موقعيـت بـا  زن  شخصـيت اصـليِ  ) صـالحات اول گفتمان و دولـت ا  ةدور(، 1376پس از خرداد 
فـركالف،  ة به گفتـ دهد و  مورد اذيت و آزار قرار مي ـشوهر پدرشوهر و  ـ اجتماعي مناسب را مرد

ايستد و  بهنجار و متعارف با گفتمان مردساالر حاكم بر جامعه ندارد و در مقابل آن مية زن رابط
امـا گفتمـان دو   . حاشيه ببرد و به نوعي ساختارشكني كنـد  كند كه اين گفتمان را به تالش مي

چه بر نقـد از   اگرها  اين فيلم. به نوعي همچنان مردساالرانه است ستاره كافهو  مهمان مامانفيلم 
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زنـان در ايـن گفتمـان    . نقـد آن فمينيسـتي هـم نيسـت     ،سنتي و مردساالر استوار استة جامع
  .كنند و هيچ تالشي براي بهبود اوضاع خود نمي اند رفتهجايگاه خود را پذي

  )1389ـ1385(دوم  ةدورهاي  فيلم
بـودن مـرد    منفيدر ستايش مادر ساخته شده كه اين موضوع را در تقابل با  ميم مثل مادر فيلم

ن مبتنـي بـر   هايشا العمل و عكس اند مرداني كه در فيلم هستند سنتي و غيرتي. نشان داده است
براي بازنمـايي جايگـاه مثبـت مـادر، شخصـيت       ،بنابراين. رسد نفع و ضرري است كه به آنان مي

زور ) سـپيده (مردي سنتي كه در مواردي به همسـرش  . دهد اي براي مرد داستان قرار مي منفي
 سهيل، نقش مرد در فيلم، كه حاضر به پـذيرفتن فرزنـد معلـولش   . كند گويد و به او ظلم مي مي

خـالف ميـل همسـرش، او را مجبـور بـه ايـن كـار         بـر گيرد و  نيست، تصميم به سقط جنين مي
قى را يسـتر موسـ  كغام دعوت سپيده به اريشود و پ و همچنين مانع كاركردن سپيده مي. كند مي
اين موارد . رفتن يا نرفتن تصميم بگيردة درباردهد تا خودش  ند و به سپيده خبر نميك مى كپا
شـود، او شـرايط را    رغم ظلمي كه بـه زن مـي   كند، ولي به لم به زنان در جامعه را بازنمايي ميظ

عنـوان مـادري فـداكار     بهبازنمايي زن  ،واقع در. كند پذيرد و زندگي خود را وقف فرزندش مي مي
  .گنجد و برخالف گفتمان فمينيستي است گرا مي كامالً در نظم گفتماني سنت

تـوان   ، مـي گيـرد  كه فيلم از منظر زن ساخته شده و مرد را ديگري در نظر مـي اينبا توجه به 
امـا  . مردسـاالر  ةجامعـ گفت كه فيلم در جهت ارتقاي نقش و جايگاه زن و مادر است و نقدي بر 

  تقـديري از نقـش مـادر    فيلم از جهت اينكـه . بودن را به آن نسبت داد توان صفت فمينيست نمي
حال، چـون   اين باست؛ همسوبا اين گفتمان  ـ ربوط به گفتمان سنتي و مردساالر استكه م ـ است

چه، با وجود مشكالت  اگر. كشد نقد مردان را در خود دارد، گفتمان مردساالر را نيز به چالش مي
ه، چون فيلم تأييدي بر نتيج در. رديپذ يم خود نقش نيتر ياصل عنوان بهمادربودن را  موجود، زنْ
اسـاس   بـر توان گفت كـه فـيلم    مي نهايت دراساس گفتمان مردساالر و سنتي است،  بر نقش مادر

 ،گرا ساخته شده و گفتمـان سـنتي و مردسـاالر و همچنـين قـدرت موجـود       نظم گفتماني سنت
و  گـرا  اصـول هاي  ريگذا سياستم هم كند كه در توليد فيل را تأييد و بازتوليد مي گرا اصوليعني 

  .مؤثر بوده است )پور يمالقل(هم ديدگاه خود كارگردان 
و بـا گفتمـان فمينيسـتي     مردساالرة درصدد بازنمايي مشكالت زنان در جامع زن دوم فيلم

زنان  ييه از بازنماك يياز انتقادها يكي. سازگار است و سعي دارد اين نظم گفتماني را تأييد كند
ه نـد پاي(سـت  دبانوكل مـادر و  يـ از قب ييهـا  زنان در نقـش  ييگيرد، بازنما ها صورت مي در رسانه

در اما در اين فيلم زنان  ،فعاليت دارند...  وو مردان بيشتر در بيرون از خانه و در سياست ) 1386
مرد اسـت كـه   / ها بر بازنمايي دوگانه زن تو نقد ديگر فمينيس ندا فعالسياست و فرهنگ ة زمين

. دهنـد  مردان را موجوداتي عقالني، منطقي و قوي و زنان را احساسي، عاطفي و ضعيف نشان مي
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،  رغم داشتن احساسات زنانه مهتاب به. شود تصويري مخالف اين بازنمايي مي زن دوم اماً در فيلم
شـود كـه دوسـتش دارد و تصـميم      ك مردي ميحاضر به تر زن دومبراي قرار نگرفتن در نقش 

در مقابل، بهرام مردي . عهده بگيرد براش  خبر از پدر واقعي گيرد كه سرپرستي فرزندش را بي مي
اش زنـدگي كنـد، احسـاس     احساسي و عاطفي است و در تصميم براي اينكه با زن مـورد عالقـه  

ود مـرد را نيـز گرفتـه اسـت و     هاي مردساالري گريبـان خـ   توان گفت سنت و مي كند ضعف مي
  .مجبور است كه در كنار زن اولش بماند

مراتب قدرت، زنـان را در موقعيـت فرودسـت     سلسلهدر  ها اين است كه ديگر نقد فمينيست
اما، با اينكـه ايـن    .كند يمتصوير نسبتاً متفاوتي ارائه  زن دوم دهند كه در اينجا نيز فيلم قرار مي

دهـد و   دهد، باز مشكالت خاص آنان را نشان مي در موقعيتي برابر با مردان قرار ميفيلم زنان را 
مردساالر هستند كه جزئي از ة باز هم درگير جامع ،روشنفكر و مدرن باشند اينكه حتي اگر زنان

از منظـر  (هـاي مثبـت و اينكـه بـا مـردي خـوب        اين ويژگية شوند و زن با هم آن محسوب مي
خورد و مجبور است زندگي  مردساالر شكست مية كند، باز هم از جامع گي ميزند) ها فمينيست

در مـورد  . آميـز اسـت   زنند كـه تحقيـر   را به او مي زن دومبرچسب  ، زيرادلخواهش را ترك كند
زناني نظير كتايون، كه زن اول هستند، نيز به خاطر فرزندشان و تنهابودن در جامعه، مجبور بـه  

  .شوهرانشان هستند مهري تحمل بي
يـان، نظـر و ديـدگاه كـارگردان     گرا اصـول هـاي   ريگـذا  سياسترغم  بينيم كه به مي ،بنابراين

عنوان يك رخداد ارتباطي و مـتن گفتمـاني    بهفيلم . فيلم مؤثر بوده است گيري در جهت) الوند(
ـ   بر و سـعي در تأييـد،    نگـرد  ه دال زن مـي اساس گفتمان فمينيستي نظام يافته و از اين زاويـه ب

گـرا و   ن و بازتوليد نظم گفتماني فمينيستي و بـه مبـارزه طلبيـدن گفتمـان سـنت     كرد برجسته
  .مردساالر دارد

ة كارمنـد ادار . متعلق به قشـر بـاالي جامعـه اسـت     سالگي چهل شخصيت اصلي زن در فيلم
شـوهرش نيـز در   . گذرانـد  بيـرون از خانـه مـي    ش رابيشتر وقـت . نوازد ويولون مي. موسيقي است

دهـد و   فرودسـت نشـان نمـي    ،در تقابل با مرد. كند و همراه اوست كارهاي خانه به او كمك مي
در زندگي مجبور است از عاليقـش دور بمانـد كـه     شوظايف دليلاما به . شخصيت مستقلي دارد

خواهـد   نـواختي زنـدگي بـراي زن اسـت كـه مـي       يكدر اينجا بحث . كند به آن برسد تالش مي
: شكسـت بخـورد   ترسـد  مـي  هايي كه هر زني دارد مشغله دليلبه تغييري در آن ايجاد كند، اما 
ها به آن نقد دارند كه زنان با  اي است كه فمينيست اين همان نكته. فرزند، شوهر و كارهاي خانه

دادن به ايـن مشـكالت باعـث     در نيستند به عاليق خود بپردازند و ضمن تنوجود اين مسائل قا
گيـرد بـا او    مـي تصـميم  امـا در اينجـا همسـر نگـار     . شوند بازتوليد اين تقسيم كار جنسيتي مي

در . يسـتي اسـت  واقـع، مخاطـب شـاهد وضـعيت زن در نظـم گفتمـاني فمين       در. كنـد همكاري 
شـود   مردساالر و سنتي اشاره مية هايي از اين فيلم به شرايط و وضعيت بد زنان در جامع قسمت
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هـاي   رغم داشـتن ويژگـي   زن داستان به. اند كه هم جامعه و قوانين آن و هم مردان در آن دخيل
نشـان  العمـل   هـاي آن عكـس   اسـاس محـدوديت   بـر كند و  مردساالر زندگي مية در جامع مدرن
و بـه   اتفاقاتي كه در گذشته برايش رخ داده پايبند به شوهر و فرزنـدش اسـت  ة دهد و با هم مي

اش، يعني موسيقي، بپردازد و ايـن   تواند به عالقه خانواده و اينكه مسئوليتش زياد شده نمي دليل
عي بـراي  توانـد مـان   داري و كـدبانوگري مـي   سـت كـه خانـه   ها وضعيت گواه اين نقد فمينيسـت 

از اين زاويـه شـاهد بازنمـايي جايگـاه زن در گفتمـان       ،بنابراين. هاي بيرون از خانه باشد فعاليت
  .گرا و مردساالر هستيم سنت

ة هـايي جامعـ   كند و در صحنه زندگي يك زن مدرن را روايت مي با توجه به اين موارد، فيلم
كنـد،   فيلم و وضعيت زنان را نقد مـي دهد كه سنتي و مردساالر است؛  ايران را نشان مية گذشت

اش  اما در آن شخصيت زن خيلي تحت فشار و اذيت نيست و زندگي خـوبي دارد و تنهـا مسـئله   
توانـد   هاي زندگي روزمره مـي  داند با داشتن دغدغه درگيري ذهني اوست؛ اين موضوع كه او نمي

مينيستي و سنتي و مردساالر دال زن در نظم گفتماني ف ،سراغ عاليقش برود يا نه؟ در اين فيلم
هـاي اجتمـاعي    هاي خانوادگي دارد و هم فراتـر از آن؛ فعاليـت   زن هم دغدغه. شود بازنمايي مي

بلكـه در   ،دهد فرودست يا فرادست نشان نمي خود را دارد و در مناسبات قدرت در مقابل مردانْ
گـرا را در كنـار هـم     رن و سـنت فـيلم دو گفتمـان مـد    ،بنابراين. موقعيتي تقريباً برابر قرار دارند

  .تر است گفتمان فمينيستي پررنگتوان گفت  كند كه البته مي بازنمايي مي
كـه در  است پس از جنگ و همچنين مشكالتي ة وضعيت زن در جامعة دربار بيداري رؤياها

ر سـؤال  يـ را زهـا   آن كهنه و تعلق خاطر مـردم بـه   يها سنت. دهد اين وضعيت براي وي رخ مي
در  هاي زنـدگي  عرصه همةبلكه در  ،دفاع مقدس ةعرصتنها در  نه ،مظلوميت زن ايرانيبرد و  يم

مثـل  . شـود  يعني رخشانه، شخصيتي منفعل نشان داده مـي  ،شخصيت اول زن. شود ديده مي آن
دار  انـه رخشانه، زنـي خ . داكثر زنان سنتي تابع سنت و گفتمان مردساالري، جايگاهي منفعل دار

در شرايطي كـه قـرار اسـت همسـر اولـش بـازگردد       . گذراند است و بيشتر وقتش را در خانه مي
دارد  خانه را ةشبانبعد از مدتي و با فاصله قصد ترك  فقط ،دهد رخشانه كنش خاصي انجام نمي

اي كـه   ر صـحنه د. كند اما صرف نظر مي ،در جايي تصميم به سقط جنين دارد. رود ميو به هتل 
تصـميم  « :گويـد  رخشانه مـي  ،»خودمان بايد تصميم بگيريم كه چه كنيم« :گويد داوود به او مي

شخصـيت اول  . شود كه طبق قانون و سنت عمـل كنـد   رخشانه تسليم مي ».براي ما گرفته شده
اطفي و احساسي، ع: ها به آن نقد دارند شود كه فمينيست به همان صورتي بازنمايي مي زن فيلم

از ايـن منظـر، فـيلم    . دهد و نسبت به مردان فرودست است ضعيف كه كارهاي خانه را انجام مي
واقع اين فيلم نقدي است بر سنت و عرف  دركند، اما،  گفتمان مردساالري را تأييد و بازتوليد مي

شـوند؛   مـي زن و مرد هر دو با مشكل مواجه  بودن آن در زندگي امروزي افراد كه وپاگير و دست
شود و تبعـات روحـي را بـراي وي بـه دنبـال خواهـد        چه اين زن است كه بيشتر متضرر مي اگر
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كنـد،   پذيرد و زن زندگي عادي خود را دنبـال مـي   خوبي پايان مي بهنهايت فيلم  درچون . داشت
ايـن  گفتمان حاكم بر فيلم گفتمـان سـنتي و مردسـاالري اسـت و در جهـت تأييـد و بازتوليـد        

هـاي   ريگـذا  سياستهم  ساخته شده است كه در توليد آن ،يانگرا اصوليعني  ،گفتمان و قدرت
  .و هم ديدگاه كارگردان مؤثر بوده است گرا اصول

گيرد تـا بـه مخاطـب نشـان دهـد       يتمام تالش خود را به كار م جدايي نادر از سيمين فيلم
ن يست، بلكه در كل جامعه چنين يو خانوادگ ييزناشوة شود، فقط در حوز يكه به زنان م يظلم

: گويـد  داند و به قاضـي مـي   شخصيت زن راه حل را در خروج از كشور مي .وجود دارد يدگاهيد
شخصيت اول زن در بيـرون از خانـه كـار     ».دهم دخترم در اين شرايط بزرگ نشود ترجيح مي«

شـود مقاومـت    تابد و در مقابـل ظلمـي كـه بـه او مـي      برنميفرودستي نسبت به مرد را . كند مي
  .اساس گفتماني فمينيستي و مدرن ساخته شده است برفيلم  ،از اين منظر. كند مي

گـذارد و   هاي زنـان در جامعـه را بـه نمـايش مـي      ها و تجربه موقعيت جدايي نادر از سيمين
در ار محروميت هستند و اين محروميت زنان دچ. جامعه است درصدد توصيف و ارزيابي انتقاديِ

عنـوان يـك شخصـيت     بهسيمين . داردريشه مذهب و عرف و همچنين قانون برگرفته از مذهب 
توانـد   نمي گيرد، مي كند زماني كه تصميم به ترك اين جامعه كه در اين جامعه زندگي مي) زن(

توانـد نمـاد قـدرت     كه مـي (ين به قاضي اي در دادگاه سيم دخترش را با خود ببرد كه در صحنه
و ر  عنوان يه مادر اين حق بهتو اين شرايط بزرگ نشه، م   دم بچه من ترجيح مي«: گويد مي) باشد
قانون ايـن   ،واقع در. اين كار را دارد دادن كه مرد در چنين شرايطي قدرت انجام صورتي در ».دارم

ايـران  ة كارگردان فيلم، جامع). حضانت فرزند با مرد است طالق و حق(قدرت را به او داده است 
هـاي   هـا و فرصـت   هـا، پايگـاه   ها، مسئوليت بين تجربه ه نابرابري راكنظامي  ؛داند را مردساالر مي

عنـوان زنـي    بـه سيمين  .دهد مي يد قراركمورد تأ ،ويژه زنان و مردان بههاي مختلف جامعه،  گروه
جايگـاه   ،بودن فضـاي جامعـه نسـبت بـه مـردان      قل از شوهرش، به دليل نامناسبمدرن و مست

حـال، فـيلم ميـزان عقالنيـت، تعهـد و       عـين  در. گيـرد  فرودست را دارد و مـورد ظلـم قـرار مـي    
  .دهد پذيري مرد را بيشتر نشان مي مسئوليت

هي بـه زنـان   تـوج  با توجه به مواردي كه مطرح شد، توجه اصلي فيلم بـه نقـد قـانون و بـي    
سـعي  . توان گفت كه فيلم در تقابل با گفتمان مردساالري ساخته شـده اسـت   مي. معطوف است

كنـد و   دارد گفتمان مردساالري را به چالش بكشد؛ و در مقابل، گفتمان فمينيستي را تأييد مـي 
كـه  عنـوان يـك رخـداد ارتبـاطي      بـه  ،در توليد فيلم. كند در جهت پيشبرد منافع زنان عمل مي

بـه صـورت مسـتقيم تـأثير     ) فرهادي(اساس گفتمان فمينيستي نظم يافته، ديدگاه كارگردان  بر
  .يان را با خود نداردگرا اصولهاي گفتمان  ريگذا سياستگذاشته و حمايت و تأثير 

فـيلم   پـنج م از فيل سهنيز گفتمان  ،يان استگرا اصولزمان با حاكميت  كه هم ،دومة در دور
هاي  مردساالري و گفتمان فيلم بيداري رؤياهاو  ميم مثل مادرگفتمان دو فيلم . فمينيستي است
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رسد  در اينجا، به نظر مي. نسبتاً فمينيستي هستند جدايي نادر از سيمينو  سالگي چهل، زن دوم
هـاي   اسـتفاده از سـرمايه  هاي فرهنگي هستند و بـا   متأثر از سياست سختي بهبرخي فيلمسازان 

ة لـذا در دور . كنند هايي با معيارهاي قابل قبول خود اقدام مي خصوصي و فردي به ساختن فيلم
دوم، وضعيت واقعي زنان در جامعه و انديشه و گفتمان مورد قبـول كارگردانـان تـأثير بيشـتري     

  .ي زندگي زنان داشته استها و بازنماي هاي فرهنگي در ساختن فيلم ريگذا سياستنسبت به 

  جهينت
، از زن در 1380 ةدهـ هـاي   در اين مطالعه، ما در پي بررسي تصويري بوديم كه در برخي فـيلم 

فمينيسـم، از   ةنظريـ هـاي   براي اين هدف، ضمن اتكا به برخي ايـده . ايران ارائه شده بود ةجامع
بازنمـايي زنـان را در سـينماي يادشـده      ةنحوسو  يكروش تحليل گفتماني استفاده كرديم تا از 

هـاي   شده بـا گفتمـان   بررسي كنيم و از سوي ديگر، در باب نسبت اين تصوير يا تصاوير بازنمايي
  .نديشيمها بي هژمونيك بيرون از جهان فيلم

م و ، از جمله مفـاهي يا مباحث فمينيستي رسانه شدن كه با مطرح رسد يم نظر بهمجموع،  در
ويژه سينما به شكلي نوسـاني   ها و به نمايش زنان در رسانهة ، نحو»فناي نمادين« مانند ييها دهيا

فناي نمادين به اين مسـئله اشـاره   . شوند دچار تغيير شده است و زنان بيشتر مدرن بازنمايي مي
 ايهـ  نقـش  بـا  كـه  انـد  شـده  بازنمـايي  صـورتي  به جمعي هاي رسانه در زنان و داشت كه مردان

 سـازگاري  رونـد،  مـي  كـار  به سنتي جنسيتي هاي نقش بازسازي جهت در كه فرهنگي يا كليشه
ها و مواضع ايدئولوژيك مـتن،   اساس تحليل گفتماني، با توجه به ديالوگ بر ،از طرف ديگر .دارند

 رسـد  به نظر مـي  .تر بوده است فيلم به گفتمان فمينيستي نزديك ششفيلم مورد بررسي،  دهاز 
  .هاي گفتمان سياسي اصالحات صورت گرفته است تأثير سياست تحت اين تغيير
چـه   اصالحاتة چه در دور ،خصوص بازنمايي زندگي زنان در ها توان گفت كه بيشتر فيلم مي
هـا   ر عموم فيلمبه سوي زندگي مدرن و بازنمايي گفتمان فمينيستي رفته و د ،گرا اصولة در دور

 انگربيـ توانـد   دال زن در نظم گفتماني فمينيستي و مدرن مطلوب بازنمايي شده اسـت كـه مـي   
مسـائلي باشـد كـه     سـو و از سـوي ديگـر    يكايران از ة تأثير گفتمان سياسي اصالحات بر جامع

  .عنوان يك كشور در حال گذار با آن مواجه شده است بهايران ة جامع
 متوجـه  م،ينگـر  يمـ  هـا،  لميفـ  قالـب  در ر،يتصاو مجموعه نيا يكل نديبرا به يوقت حال، نيا اب

ـ  نگـرش  از هـا  لميف يريرپذيتأث ضمن كه ميشو يم بـه  آنـان   تعلـق  عـدم  ايـ  تعلـق  و انكارگردان
و  يزنـانگ « ةمسـئل  ياجتماع طيشرا از يبازتاب ييها موجود، جلوه ياجتماع ـ ياسيس يها گفتمان
 گـذار  طيشرا موازات به ييگو. شود يم دهيد ها لميف نيدر ا) زن و مرد ةمسئل يحت اي( »يمردانگ

 از گـذار  يهـا  از نـوع دوره  يطيشـرا  زيـ ن هـا  لميف در ران،يا يفرهنگ و ياجتماع نظام تيواقع در
 ينوسـان  در هـا  لميفـ  جهان هم و جامعه هم بهتر، انيببه . وجود دارد تر مدرن به تر يسنت ةمرحل
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هرگـز در   ها، زنـان مـدرن هـم    در اين فيلم .دارند قرار يخيتار ةدور نيا مختلف يها دوگانه نيب
. هاي اصلي هـر دو گفتمـان را بـا خـود دارنـد      زمان ويژگي آنان هم. گيرند حالتي قطبي قرار نمي

تـوان گفـت كـه تغييـرات      وهشي ارائه شد، ميپژ ةپيشينمحورهايي كه در به همه، با توجه  اين با
  .شود ديده مي 1380دهة هاي قبل از  بازنمايي زنان در سينما نسبت به دهه ةنحومثبتي در 
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