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چکیده
این پژوهش درصدد بررسی برساخت سوژۀ زن سرپرست خانوار در سینمای بعد انقالب است تا با استفااد از تاستیر وووتو و
آلفوسر از سوژگی ،بدین سؤال پاسخ دهد وه سوژۀ زن سرپرست خانوار در ایتن آاتار ستینمایی بته هته صتورتی برستاخت و
بازنمایی شد است؟ پژوهش با روش نشانهشناسی و بهر گیتری از الوتوی ویست و بتارت و ت ایت آن بتا رویرترد ست وی و
واودری صورت گروفه وه با نمونهگیری هدومند ،سه وی م «روسری آبی ،واوهترانزیت ،و ده یز» از دهۀ  07 ،07و  07بترای
تح یل برگزید شد است .نفایج نشان میدهد وه قتدرت در ایتن وتی مهتا بتر قداستت ختانواد و لتزو متدیریت زن در آن
پرداخفه و گافمان خانه دار بودن زن را بازتولید ورد است .ازسوی دیور شاهد برساخت زن ووادار در قوال تعهد به همسر یتا
خانواد و عهد دار نقشهای مردانه هسفیم .زنانوی مط وبی وه در وی مها بتهتصتویر وشتید استت ،شتامل  )1برستاخت زن
خانهدار ،ووادار ،سرپرست خانوار و حامی شتوهر؛  )2زن سرپرستت ختانوار و مفعهتد بته ختانواد و شتا ل؛  )3زن سرپرستت
خانوار ،عایف و عش ورز است .معانی ورهنوی وی مها عوارتند از :طوقۀ اجفماعی پایین زنهای سرپرست ختانوار؛ در معتر
قضاوت قرار داشفن زن های سرپرست خانوار جوان؛ مشرالت معیشفی و اقفصادی آنان؛ نوتا برستاختشتدۀ مترد بته آنهتا؛
ایاای نقشهای هندگانه و مادرانوی قوی؛ تااوتهای ورهنوتی و ارزشتی اقتوا مفف تف؛ ازخودگذشتفوی و وتداوار بتودن و
ترسیم سنتهای قدیمی بیو گی زنان .همچنین تمامی زنان سرپرست خانوار سعی در تغییتر و شترو دوبتار دارنتد ،امتا در
مواجهه با جامعه ،سنتها ،و یشههای جنسیفی و برتراندیشی مردانه ،ورصت توانمندسازی را از آنها میگیرد.
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مقدمه
هویت زنانه و مناسوات جنسیفی در عصر مدرن مسئ های هالشبرانویز است وه محققان ع و اجفماعی و
تاریخ ووششهای وراوانی جهت وهم آن انجا داد اند؛ زیرا در جامعۀ جدیتد بترخال دوران قتدیم ،زن
صرواً امری بدیهی و طویعی ق مداد نمیگردد ،ب ره هویت زنان و پیشینۀ این هیسفی و وضعیت ورهنوی
ت اجفماعی آنها مورد سؤال قرار میگیرد .در واقع زنان قول از دورۀ مدرن با موضو زنانوی و هویت زنانه
مواجه نوودند؛ زیرا ساخفارها و نهادهای جامعه در عصر سنت با تعریفهتا و ماهتو هتای ایستفا ،امرتان
سوژگی و سؤال از خویشفن و هویت خود را برای زنان مهیا نمیورد .باآنره هویت زنانه در عصتر متدرن
هیچگا مسئ های بدیهی و ا پیشانواشفه نیست و امری در جریان است وذوایی و دیوران.)00 :1300 ،
ماهو زن ،زنانوی ،جایوا زن در جامعه و تعریف مناسوات جنستیفی ،برستاخفی گافمتانی ق متداد
میشود وه بازنمتای رقابتتهتای بتین نیروهتای اجفمتاعی در جامعته استت .ستینما ،بتهعنتوان پدیتدۀ
ساخفهوپرداخفه نیازهای جامعه ،بهنوعی به بازتولید ،بازنمایی و برساخت گافمانی هویتهتای گونتاگون
سطح جامعه از جم ه هویت زنانه میپردازد .در حقیقت یری از مسائل بارز و محفوایی ستینما ،نوتا بته
زن و هوونوی حضور او در آاار سینمایی و بازنمایی و برساخت هویت زنانه در این آاار استت .در رستانه
های تصویری ،ههرۀ زنان را در قالبهای مفف ف بهتصویر وشید اند وه گتاهی ههترۀ واقعتی و مستفند
برخاسفه از واقعیت اجفماعی و ورهنوی آن جامعه نوود است؛ ب ره ههتر ای مفاتاوت از ستوژۀ هویتت
زنانه را بهتصویر وشید اند .امروز  ،تصویرسازی رسانهای از زنان ،در تالش است وه زنتان را بتا ورمتی از
سوژگی و هویت خاصی وه خود میخواهد ،بهتصویر برشد .بهعنوان مثال ،در بعضتی تصویرستازیهتای
رسانهای ،زنان در خارج از خانه بهمثابه ی قربانیاند؛ بهگونهای وه در جامعه واقعیت زیستت اجفمتاعی
زنان ،مغایر با آن هیزی است وه در رسانهای مانند سینما ،بازتتاب داد شتد استت .رستانههتا یرتی از
ابزارهای پرناوذ و قدرتمندی هسفند وه میتوانند بازنمایی مفااوتی از جامعه به عرصۀ نمایش بوذارند و
حفی واقعیفی جدید را وه با واقعیتهای پیشین در تضاد است ،برساخت نمایند و آن ور نتو را تحتت-
عنوان برساخفهای جدید در ورهنگ جامعه ،نهادینه ونند.
روشن است وه روایتگری از سوژ بودگی زنان در سینما ،بازنمایی آنچه در بطن جامعه وجتود دارد،
نیست؛ ب ره در بسیاری از مواقع ،برساخت واقعیت دلفوا نظتا ورهنوتی مست درجهتت ستوا دادن
اورار عمومی در هارهوب نظا ورهنوی مس بر جامعه است .زنان سرپرست خانوار ،وه حضور پررنوی
در جامعه دارند ،در زمرۀ زنانی قرار میگیرند وه در رسانهها تصاویر خاص و مفاتاوتی از آنهتا ارائته متی
شود .با نواهی به آمار ،روشن میگردد وه نسوت زنان سرپرست خانوار در طی دهههای بعتد از انقتالب،
از  0درصد به  1333درصد اوزایش داشفه است ودرگا آمار ایران .)1301 ،از طر دیور  0333درصتد از
ول خانوارهای دارای سرپرست زن در دو ده اول اقفصادی قرار میگیرنتد وع تیاووتریصتوا:1301 ،
 .)11در جهان امروز ،از سینما بهعنوان یری از ابرقدرتهای ورهنگسازی یاد میشود؛ بهگونهای وته در
اوثر وشورهای پیشروفۀ جهان از زبان و قدرت سینما در ونار دیور ابزارهای قدرتمند و تأایرگذار ،برای
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پیشورد اسفراتژیها و اهدا سیاسی ،اقفصادی ،جامعهشناخفی و ورهنوی جوامع اسفااد متیوننتد .در
حال حاضر باید این واقعیت را پذیروت وه رسانههای جمعی همچون سینما و ت ویزیون طتی دهتههتای
اخیر وهم ما را از خود ،جامعه و جهان اجفماعی دگرگون ورد است .امروز ما به میانجی رسانههتا بته-
مثابه ابژۀ این مرانیسم قرار گروفهایم .سینمای ایران و ابژۀ مفأار از آن ،در اونونیت ختود ،وته ختال و
تأایرگذار است ،از ابژۀ سوژ بودن زنان به میانجی این سینما وارغ نیسفند و اگر بفواهیم نواهی ژر تر
به این پروب ماتی بیندازیم ،درخواهیم یاوت وه سینمای ما در نسوت با سیاست ،اقفصاد ،د د تههتای
اجفماعی و رشد آگاهی سوژ ها ومفاطب) در طی دهههای گذشفه در حال رشد بود است .به میتانجی
نظریۀ برساخت اجفماعی وه در آن سعی میشود به این پرستش پاستخ داد شتود وته هوونته معنتای
ذهنی به واقعیفی اجفماعی تودیل میشود؟ ویوسایان و موسوی وریمی.)132 :1300 ،
مسئ ۀ این پژوهش نیز واواوی و وهم شیو های برساخت و بازنمایی سوژۀ زن سرپرستت ختانوار در
سینمای دهههای اخیر ایران است ،وه تغییرات محسوس و شوروی در شیوۀ نورش به زنان و بازنمتایی
آنها در جامعۀ ایرانی بهوجود آورد است .تغییراتی وه بهوضوح میتوان آن را به میانجی مشاهدۀ نقش و
جایوا زنان در وی مهای سینمایی پیش و پس از انقالب دریاوت .با توجه به تأایرگذاری سینما و رستانه
در برساخت سوژۀ زن معاصر در جامعۀ ما و نیز سهولت در دسفرسی به سینما بهمثابه مرانیستمی مهتم
در بازتولید این سوژۀ برساخفهشد  ،میتوان این پرسش را طرح ورد وه سوژۀ زن سرپرستت هوونته در
سینمای بعد از انقالب برساخفه میشود؟

چارچوب نظری و پیشینۀ پژوهش
در حوزۀ سینما و ومینیسم و تصویر زن در وی مهای سینمایی ،تتاونون تحقیقتات بتیشتماری صتورت
گروفه است؛ بهعنوان مثال« :پروب ماتی زنبودگی؛ نمایش جنستیت و برستاخت و یشتههتای اخالقتی
زنانه در سینمای ایران» از حسنپور و یزدخواسفی و .)1300در این مقاله تالش شد است با تح یتل دو
وی م «دربارۀ الی» و «جدایی نادر از سیمین» به این سؤال پاسخ دهند وه ورودسفی زنان از ختالل هته
سازوواری شرل میگیرد .نفایج حاوی از آن استت وته ستازووار ورودستتستازی زنتان خطرنتا تتر و
پنهانیتر شد است؛ بهگونهای وه زن مدرن بازنماییشتد بتا انتگهتای اخالقتی ماننتد خیانتتوتاری،
بیووایی ،عد تعهد ،پنهانواری ،دروغگویی و خودخواهی هویتت متییابتد« .بازنمتایی نقتش زنتان در
سینما وسیاستگتذاریهتای ورهنوتی در ستینمای قوتل و پتس از انقتالب استالمی)» از عوتدالفانی و
نصرآبادی و )1307تحقی دیوری است .مطالعات نشان داد وه بازنمتایی زن در دو دورۀ موردبررستی،
تغییرات و تحوالت هشمویری داشفه است و این تغییرات در موارد مفف ای هون میزان حضور زنان در
وی مها ،ویایت مشا ل ،نو پوشش ،مهارتهای وردی ،مضامین دیالوگها ،میزان تحصیالت ،اعفقتادات،
زبان ،مرانیسم حل مشرالت شفصی و خانوادگی و یر بود است.
همچنتتین دادگتتران و ج ی یتتان و ،)1307راودراد و زنتتدی و ،)1301روعتتتجتتا و هتتومن و،)1300
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مهدیزاد و اسماعی ی و ،)1301راودراد و میرزاد طرقی و )1301و صتادقی وستائی و پروائتی و)1301
جم وی بهنحوی درصدد وهم و شناخت نحوۀ بازنمایی زن و زنانوی و مااهیم مترتو بتا آن بتود انتد و
همۀ این تحقیقات به این نفیجۀ مشفر رسید اند وه انوا خاص زنانوی ومط قوی ،جایوا اجفمتاعی و
تصویر زن) درگیر گافمان مردساالری است؛ زن حتول شفصتیت مترد شترل گروفته استت و باورهتای
قدیمی دربارۀ ویژگیهای ذاتی جنسیتها در وی مها پابرجاست.
از سویی در حوزۀ تحقیقات خارجی نیز پژوهشهایی انجا گروفه است :همچون «برساخت ستوژگی
زنان آسیایی-آمریرایی بر پردۀ سینما» ،پایاننامۀ وارشناسی ارشتد وتارلین .ا  .وی رتاوس در دانشتوا
جورجیا و .)2711به زعم نویسند زنان آسیایی -آمریرایی موقعیت سوژگی بسیار مفنتوعی در ورهنتگ
عامۀ ربی دارند وه مسف ز خوانش بینظیری از بدن است .وی سه مطالعۀ موردی را بررسی متیونتد:
برساخت «عاشقانۀ» بیننژادی با توجته بته زنتان آستیایی/آمریرایی تولیدشتد در ستینمای والستی
هالیوود ،پورنوگراوی بیننژادی با مجریان زن آسیایی/آمریرایی و وارهای مسفقل وی مسازان ومینیسفی
آسیایی /آمریرایی .مواحثی وه مورد بررسی قرار میگیرد شامل تعیین بیشازحد بدنهتای یرستاید و
امراناتی برای بیاوات وردن بدنها و خ خوانش جدیدی از آنهاست.
2
1
«برساخت زنانوی و زن سایوورگ :ختوانش ومینیستفی از وتی مهتای وراماشتین و دنیتای ترب»
پایاننامۀ زوئی سیمان-گرانت در دانشردۀ گرو زنان و مطالعات جنسیفی والج بیتفس و .)2710ستؤال
اص ی تحقی این است وه تصاویر اخیر مفون سینمایی و ت ویزیونی از سایوورگهای زن هوونه انفقادات
به مسائل جنسیفی را گسفرش داد و یا آن را پیچید تر ورد است؟ از این رو نویسند معفقد است وته
سایوورگهای زن دنیای رب و وراماشین درنهایت هدوی را دنوتال متیوننتد وته بتهنحتوی مفعتار ،
هنجارهای جنسیفی و نژادی را از نو خ ونند و آن را تودیل به نقد ومینیسفی نمایند؛ مونیبر اینرته
هوونه ورهنگ عامه بهطور و ی با خطر ونتاوریهتای جدیتد ازطریت ونتاوریهتای «قتدیمی» نتژاد و
جنسیت مواجه است.
همۀ این پژوهشها بهنحوی مسائل مربوط به زنان را در قاب سینما موردواوتاوی قترار داد انتد ،امتا
توجه به قشر زنان سرپرست خانوار ،وه با توجه به تغییرات جامعه ،تعدادشان رو بهوزونی روفته ،مغاتول
واقع شد است .پژوهش حاضر از این حیث دارای نوآوری است .از سویی آنچه این تحقی را الز االجترا
میوند  )1اهمیت شناخت بازنمتایی زنتان سرپرستت ختانوار ازحیتث موضتوعی و  )2وهتم رمزگتان و
شرلگیری سوژگی زنان سرپرست خانوار ازحیث نظری است.

1. Ex Machina
2. Westworld
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خانوادههای زن سرپرست
تعریف اصطالح «زنان سرپرست خانوار» دشوار است؛ زیترا در برختی ختانواد هتا بتهر تم حضتور مترد
بزرگسال در خانواد  ،زنان نانآور خانواد هسفند .از نظر جامعهشناسان سرپرستت ختانواد بته وستی
اطالا میشود وه قدرت قابلمالحظهای در مقایسه با سایر اعضای خانواد دارد و معموالً مسنترین ورد
خانواد بود و مسئولیتهای اقفصادی خانواد برعهدۀ وی استت .در تعریتف دیوتری ،زنتان سرپرستت
خانواد  ،زنانی هسفند وه بدون حضور منظم یا حمایتت یت مترد بتزرگستال ،سرپرستفی ختانواد را
بهعهد دارند .برمونای تعریف سازمان بهزیسفی ،زنان سرپرست خانوار زنانی هسفند وه عهد دار تتأمین
معتاش متادی و معنتتوی ختود و اعضتای ختتانوار هستفند وستتازمان بهزیستفی .)1300-07 ،گتتاهی در
خانواد های هسفهای وه طو تعریف از زن و شوهر و ورزندان آنها تشریل میشود ،بته دالیتل مفف تف
یری از همسران بهطور موقت یا دائم از ترویب اعضای خانواد حذ میشود .در این حالتت بته عقیتدۀ
بسیاری از صاحبنظران خانواد ناوامل است .ممرن است وق شامل سرپرست واز زن یا مرد) و یا یری
از والدین وپدر یا مادر) همرا ورزندان یا سایر م حقات باشد .برخی خانواد های ناوامل بته دستت زنتان
ادار میشود وه اصطالحاً آن را خانواد های تحتبررسی زنان میخوانند وربیعتی .)33 :1302 ،در یت
دسفهبندی ،زنان سرپرست خانوار به هند گرو عمد تقسیم میشوند:
گرو اول :خانوارهایی وه در آن ،مرد بهطور دائمی حضور ندارد و زنان بهدلیل ووت همسر یا طتالا
بیو شد اند؛ یا دخفرانی وه ازدواج نرترد و تنهتا زنتدگی متیوننتد و سرپرستفی ختانواد را عهتد دار
میشوند.
گرو دو  :خانوارهایی وه مرد بهطور موقت و بهدلیل مهاجرت ،ماقوداالار بودن ،مفواری یتا زنتدانی
بودن ،نراح منقطع ،سربازی و مانند آنها ایب است و زن بهتنهایی مسئول تهیۀ معاش زندگی ختود یتا
ورزندانش است.
گرو سو  :خانوارهایی وه مرد در آنها حضور دارد ،اما بهدلیل بیرتاری ،ازواراوفتادگی و ماننتد آنهتا
نقشی در امرارمعاش ندارد و زن عمالً مسئولیت زندگی خود و ورزندانش را عهد دار متیشتود وربیعتی،
.)30 :1302

بازنمایی
زبان بهعنوان نظا بازنمایی عمل میوند .به زعم استفوارت هتال ،بازنمتایی ورآینتدی استت وته در آن
بهعنوان هر نظا داللفی وه نشانهها را بهوتار متیگیترد) بترای
اعضای ی ورهنگ از زبان وبهطور و ی 
خ معنا اسفااد میونند و .)11 :2773براساس این دیدگا تصور میشود وه معنا برساخفه میشتود؛
بنابراین موضو  ،اخفرا /خ است :هیچ معنایی وجود ندارد وه ما بهستادگی بفتوانیم در جتایی «پیتدا
ونیم»؛ ما باید آن را خ و تولید ونیم .در دیدگا هال نظریههای مفف اتی درمتورد نحتوۀ استفااد از

 245فصلنامه علمي زن در فرهنگ و هنر ،دورة  ،14شمارة  ،2تابستان 1411

زبان برای نشان دادن جهان وجود دارد .در این زمینه بین سه رویررد یتا نظریتۀ مفاتاوت در بازنمتایی
تمایز قائل میشود :رویررد بازتابی ،تعمدی ،و برساخفی.
1ت نظریۀ بازتابی بازنمایی ادعا میوند وه زبان معنای واقعی را منعرس میوند؛ همتان هیتزی وته
در جهان وجود دارد .زبانها صرواً معنایی را منعرس میونند وه در حال حاضر در جهان اشیاء ،مرد و
رویدادها وجود دارد و.)Hall, 2003:15
2ت نظریۀ تعمدی بازنمایی وانمود میوند وه واژگان به معنای همان هیتزی هستفند وته نویستند
قصد آن را دارد .زبان تنها هیزی را بیان میوند وه گویند  ،نویسند یا نقاش میخواهد بووید و معنای
شفصی موردنظر او را بیان میوند و .)Hall, 2003: 15همانطوروه میبینیم ،نظریتۀ تعمتدی واقعیفتی
است برعرس رویررد بازتابی.
3ت براساس نظریۀ برساخفی بازنمایی ،نه هیزها بهخودی خود و نه استفااد وننتدگان مناترد زبتان،
نمیتوانند معنا را برای زبان تثویت ونند .درعو  ،معانی زمینهای هسفند :نمادهای خاص ی معنتا را
در ی زمان خاص تثویت میونند و .)Hall, 2003:15به عوارت دیوتر ،معنتا در زبتان و ازطریت زبتان
برساخفه میشود .این رویررد خصوصیت عمومی و اجفماعی زبان را بهرسمیت میشناسد .براساس ایتن
رویررد ،ما نواید جهان مادی را ،جایی وه اشیاء و اوراد وجود دارند ،و اعمال و ورآیندهای نمتادینی وته
ازطری آن بازنمایی ،معنا و عمل میونند اشفوا بویریم .برساختگرایان وجتود جهتان متادی را انرتار
نمیونند؛ بااینحال این جهان مادی نیست وه معنا را منفقل میوند :این نظا زبانی یا هر نظامی است
وه ما برای بازنمایی مااهیم خود اسفااد میونیم .ونشوران اجفماعی هسفند وه از نظا های ماهتومی
ورهنگ خود و نظا های زبانی و دیور نظا های بازنمتایی بترای خ ت معنتا ،معنتادار ستاخفن جهتان و
برقراری ارتواط معنادار دربارۀ آن جهان با دیوران بهر میجویند و)Hall, 2003:16
به زعم هال بازنمایی ی عمل است؛ نوعی «وار» وه از اشیاء و ج و های مادی اسفااد میوند ،اما
معنا به ویایت مادی نشانه بسفوی ندارد ،ب ره به وارورد نمادین آن بسفوی دارد .به این دلیل ی صدا
یا و مۀ خاص ،مویّن ،نماد یا نشاندهندۀ ماهومی است وه میتواند در زبان بهعنوان نشانه عمل ونتد و
معنا را منفقل نماید؛ یا به قول برساختگرایان ،داللت وند .در این راسفا ،دیدگا اسفوارت هال و)1000
وه در «بازنمایی» منعرس شد است ،این است وه رسانه با تولید خوانشی مرجح از رویدادهای مفف ف،
باعث «برساخت اجفماعی واقعیت» شد است .ابزار ایدئولوژی در این امر به ناع صاحوان قدرت عمتل
میونند .بهطور و ی رسانههای جمعی مهمترین بفش ابزار ایدئولوژی در نظا سرمایهداری هسفند
) .(Goodarzi et al, 2021: 142از سویی «و یشهسازی» و «طویعیسازی» دو اسفراتژی عمدۀ بازنمتایی
هسفند وه ازسوی رسانهها برای بازتولید مااهیم و موضوعات مفف ف بهوار گروفه میشوند .هتال و یشته
سازی را ورایندی میداند وه براساس آن ،جهان مادی و جهان اید ها در راسفای ایجاد معنا ،طوقهبنتدی
میشوند تا ماهومی از جهان شرل گیرد وه منطو بر باورهای ایدئولوژیری است و در پس نشانهها قترار
گروفهاند .هال و یشهسازی را ونش معناسازانه میداند و معفقد است اساساً بترای در هوتونوی عمتل
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بازنمایی نیازمند بررسی عمی و یشهسازیها هسفیم .ا سوی دیور طویعتیستازی بته وراینتدی اطتالا
میشود وه ازطری آن ساختهای اجفماعی ،ورهنوی و تاریفی بهصورتی عرضته متیشتوند وته گتویی
اموری آشرارا طویعی هسفند .طویعیسازی بهشر ی ضمنی دارای واروردی ایدئولوژی است وگیویان و
سروی زرگر)111 :1300 ،

جایگاه سوژگی و سوژه
جایوا سوژگی ماهومیاست وه برخی برساختگرایان ،آن را برای اشار به ورآیندی بهوار میبرنتد وته
منجر به شرلگیری و تولید هویتهای ما میشود .این ماهو بسیار شویه ایدۀ آلفوسر است .این ماهو
با ایدۀ جایوا های موجود در گافمان ومابیش مشابه است .گافمانهتا متا را در مقتا اشفاصتی ختاص
خطاب میونند ودر مقا شفص سالفورد  ،پرسفار ،وارگر ،توهرار و  )...و ما نیز دربرابر این جایوا هتای
سوژگی و تصورات مربوط به خود و دیوران وه گافمانها متا را بته آنهتا دعتوت متیوننتد ،را گریتزی
نداریم؛ جز آنره یا آنها را بپذیریم یا در برابرشان مقاومت ونیم وبر.)111-10 1 :1301 ،
وووو بر این است وه سوژ توس گافمان خ میشود .از طر دیور او معفقد است وه گافمانهتا
محصول انففاب و ونش خردمندانۀ ونشوران نیسفند؛ ب ره برعرس سوژ ها مف وا گافمانهتا هستفند
وبهرامیومیل .)270 :1300 ،به عقیدۀ وووو سوژ هتا همتوار مطیتعشتد هستفند و در گافمتانهتا و
وردارهای قدرتی ساخفه شد اند وه آنها را در موقعیت ستفنوویان در تصتر خودآگتاهی و مهتمتتر از
همه در قرن بیسفم در تصر ناخودآگا وه آمال را تعیین میوند ،قرار میدهد ونتش .)01 :1307 ،در
نظر او ع م ،در پی عینیتبفشی به سوژ  ،او را برساخفه است وضتمیران .)100 :1300 ،در جتایی دیوتر
وووو به بحث رابطۀ قدرت و خ سوژگی میپردازد .به زعتم وی «در واقتع وراینتد ستوژ شتدن درون
مناسوات قدرت شرل میگیرد و سوب تاخوردگیهایی میشود وه تشریلدهنتدۀ ستوژ استت»؛ وووتو
اظهار می وند وه ورایند سوژ شدن ،ورایندی موقفی است و به سوژ  ،یا به عوتارت بهفتر ،بته ستوژ هتا
منفهی میشود .او این ورایند را سوژ سازی مینامد ووووو.)220 :1301 ،
به زعم آلفوسر و )10 :1301نیز ایدئولوژی وق بهواسطه و برای سوژ ها وجود دارد؛ بتدینمعنتا وته
ایدئولوژی وق برای سوژ های م موس وجود دارد و هد سوژ تنها ازطری سوژ امرانپذیر میشتود.
به عقیدۀ او ،مقولۀ سوژ برسازندۀ هتر ایتدئولوژی استت ولتی مقولتۀ ستوژ بتدیندلیتل برستازندۀ هتر
ایدئولوژی است وه وارورد هر ایدئولوژی-واروردی وه شناسندۀ این ایدئولوژی است -آن است وه اوراد
انضمامی را به سوژ بدل وند .جان ویس هم دربارۀ سوژ سازی ایدئولوژی از هشمانتداز آلفوستری بتر
این باور است وه سوژ برساخفهای اجفماعی است ،نه طویعی ومهدیزاد .)170 :1301 ،
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برساخت جنسیت و زنانگی
وووو شرلگیری پدید هایی مانند جنسیت را صرواً وارمایۀ طویعی انسان برای تولیدمثل یا وسب لتذت
نمیداند ،ب ره آن را منظومهای از گافارها و روفارها میداند وه آدمیان را در هنور مناسوات قدرت قترار
میدهد .به عوارتی «جنسیت عوارت است از راهوردی درجهت ادار  ،تولید و نظارت بر انتدا آدمیتان و
مناسوات اجفماعی آنها» وضیمران .)13 :1300 ،جودیت بات ر بر این عقید است وته جنستیت ،جتنس
است وه اجفماعی شد  .جنس در سطح آن معنایی زیستشناخفی دارد امتا در حقیقتت دستتآورد ای
اجفماعی است ورضایی.)32 :1301 ،
دوبوار نیز میگوید «انسان زن زاد نمیشود :ب ره زن ساخفه میشتود» ودوبتوار .)11 :1300 ،ایتن
گزارۀ انفقادی ازجانب دوبوار حاوی از این است وه جایوا پتایین و ورودستفانۀ مفع ت بته زنتان امتری
طویعی نمیباشد؛ ب ره جامعه این جایوا را برای زن خ ورد است .در واقع مورهن است وته زنتانوی
برساخفهای اجفماعی است وه در آن اار مؤلاههای زیستشتناخفی رنتگ متیبازنتد .ورهنتگ و جامعته
«زن» را بهوجود میآورد ،و تمدن امر «زنانه» را تاسیر و تعیین میوند و به زنان نحوۀ روفار و عمتل را
یاد میدهد .اما به زعم وریدمن اصل قضیه ایتن استت وته ماهتو برستاخت اجفمتاعی «زن» بتهنتوعی
سرووب همیشوی زنان بود است ووریدمن .)21 :1300 ،ویت می ت نیز معفقد بود ستفم بتر زنتان در
عم نظا جنس /جنسیفی وه ساخفۀ مردساالری استت ریشته دارد .او در وفتاب «سیاستت جنستی»
اسفدالل ورد وه جنس در درجۀ اول مقولهای سیاسی است؛ زیرا رابطۀ زن -مرد الووی تمامی مناسوات
قدرت بهشمار میآید .در نظر وی ،ایدئولوژی مردساالری تاتاوتهتای طویعتی میتان متردان و زنتان را
بزرگنمایی میوند تا یقین حاصل وند وه مردان هموار نقشهای مس یا «مردانته» و زنتان همتوار
نقشهای ورودست یا «زنانه» دارند وتانگ.)110 :1301 ،

روش تحقیق
این تحقی با روش ویای و رویررد نشانهشناسی انجا گروفه است .دلیل اسفااد از این روش ،اهمیتت
بحث نشانهها در داللتپردازی معنایی است؛ در حقیقت به زعم بسیاری ،روش نشانهشناسی از بهفترین
روشهایی است وه مففص روش تحقی در سینما و تصویر میباشد .بتهعنتوان مثتال بته زعتم هنتدلر
و )31:1301نوا و ی به روشهای مطالعات تصاویر نشان میدهد وه نشانهشناسی ،التبتترین الوتوی
روششناخفی مطالعات تصاویر بود است .نمونهگیری در این تحقی ویای ،هدومند است .ستعی شتد
به وراخور موضو و سؤالهای تحقی  ،دست به گزینش وی مهایی بزنیم وته دالهتای برستاختگرایتی
سوژگی زنان سرپرست خانوار در آن قابل وشف باشد؛ از همین رو در پی مشاهدات وی مهتای مفف اتی
وه با موضو زنانوی و جنسیت و  ...ساخفه شد است ،وتی مهتایی برگزیتد شتد وته در آن نقتش زن
سرپرست خانوار برجسفه شد و بهنوعی بازنمایی از سوژگی آنان در وی مها شرل گروفه بود .بته همتین
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دلیل سه وی م «واوهترانزیت ،ده یز ،و روسری آبی» بهعنوان نمونه از دهتههتای  07 ،07و  07انففتاب
گردید وه ابفدا با موضو تحقی همسو بود و از سوی دیوتر دالهتای برستاختگرایتی ستوژگی زنتان
سرپرست خانوار در آن بهصورت بهفری قابل وشف باشد .در این تحقی از صحنه بهعنوان واحد تح یتل
اسفااد شد است .برای تح یل داد ها نیز از الووی بارت و همچنین الوتوی ستهالیتۀ جتان ویست بتا
ت ای آن با رمزگان ونی س وی و واودری بهر گروفه شد است .پایایی و واواپذیر بودن این تحقی بتا
اسفناد به جداول و رمزگانی به امران دسفیابی نسوی میرسد وه مسففرج از رویرردهای نشانهشناخفی
مدنظر تحقی است .در حقیقت گافنی است وه در وارهای ویای وه برگروفه از هرمنوتیت هستفند و
گا تأوی ی ،قرائت خاص محق از مفون امر اجفنابناپذیر است .ازآنجاوه محققان مفف ف ممرتن استت
قرائت مرجح و مفااوتی با همدیور داشفه باشند ،حصول پایایی در وارهای ویای منفای است و تنهتا در
این تحقی برای حصول از روشمند بتودن گتردآوری و تح یتل داد هتا ،از رویرردهتای نشتانهشتناخفی
تحقی بهر گروفه میشود.

فیسک
سطح نفست :واقعیت ورمزگان اجفماعی) :در هر ورهنوی آنچه واقعیت ت قی میشود ،محصول رمزگتان
همان ورهنگ است .میتوان تعریای نسوفاً دقی از آن رمزهای اجفماعی وه واقعیت را برای ما بهوجتود
میآورند ارائه ورد و در واقع آن رمزها را برحسب واسطۀ بیان آنها تعریتف وترد ،یعنتی برحستب رنتگ
پوست ،لواس ،مو ،و حالت ههر وویس  ،)120 :1307،زمان و مران ،گاتوگو ،وسایل صتحنه و ماننتد
آنها.
سطح دو  :بازنمایی ورمزگان ونی) :دوربین ،نورپردازی ،تدوین ،موسیقی و صدابرداری وته رمزهتای
مفعار بازنمایی را انفقال میدهند و رمزهای اخیر نیز بازنمایی عناصتری دیوتر را شترل متیدهنتد ،از
قویل :روایت ،وشمرش ،شفصیت ،گاتوگو ،زمان و مران ،انففاب نقشآورینان و یر وویس :1307 ،
.)120
سطح سو  :رمزگان عقیدتی وایدئولوژی ) :هد این رمزها ،برداشتهای جمعتی مشتفر و نهایفتاً
تأایرگذاری در نظم اجفماعی موجود است؛ لذا این رمتوز متیتواننتد ابعتاد ایتدئولوژیری داشتفه باشتند
ودالورن .)10 :1307 ،رمزهای ایدئولوژی  ،سایر رمزها را بهگونهای سامان میدهند وته مجموعتهای از
معانی سازگار و منسجم بهوجود آیند وویس .)1307 ،

بارت و رمزگانهای پنجگانه
1ت رمزگان تأوی ی وهرمنوتیری) :وارورد این رمز باعث ابها در روایت میشود و ویایفی رازآمیز بته آن
میبفشد .رمز تأوی ی سرنخهایی از معنا را در اخفیار خوانند میگذارد تا او به صراوت یاوفن معنتا اوفتد
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وپایند .)223 :1300 ،
2ت رمزگان معنابُنی یا دالها :این رمز به درونمایۀ روایت مربوط میشود ،برای مثال با ایجتاد معتانی
ضمنی دربارۀ شفصیتها ،خوانند را به ژر اندیشی دربارۀ معانی تصریحنشدۀ روفارشان سوا میدهتد.
«معنابُن» آن عناصری در مفن است وه اهمیفش از الیۀ دو معنای آن مفن برمیآید.
3ت رمزگان نمادین :وارورد رمز نمادین به این صورت است وته بتا برستاخفن تقابتلهتای دوجزئتی
ومانند «آرامش /بحران»« ،نیری /شرارت»« ،قدرت /ضتعف» و یتر ) ستاخفارهای مفوتاینی در روایتت
ایجاد میوند .رمز نمادین دلیل تررار بنمایههای مفن را مشفص میوند و بدینترتیب زمینتهای بترای
تح یل همۀ مفن ونه ی جزء معین از آن) وراهم میآورد.
0ت رمزگان ونشی :با توصیف ی ونش ،این انفظار در خوانند بهوجود متیآیتد وته آن وتنش بته
سرانجا برسد و به این ترتیب پیرنگ و پیشروند داشفه باشد .عناصر ونشی همچنین با ایجاد ارتوتاط
بین رویدادها وبرقراری نسوفی مفوالی بین آنها) ،روایت را ساخفارمند میونند.
1ت رمزگان ارجاعی /ورهنوی :این رمز عر های اجفماعی را مشفص میوند؛ عر هتایی وته نشتان
میدهند جامعه هه توقعاتی دارد یا هه واری را درست و هه واری را نادرست میداند وپاینتد :1300 ،
.)220-220

یافتههای پژوهش
۱ـ روسری آبي :رخشان بنیاعفماد و)1303
خالصۀ داستان :نوبر وردانی وواطمه معفمدآریا) دخفر جوانی است وه سرپرست خانواد اش است؛
او بعد از ووت پدرش ،بههمرا مادر معفتاد ،و بترادر و ختواهر وتوهرش در شتهر هتای اطترا وتورۀ
آجرپزی در خارج شهر زندگی میوند .نوبر و زنان مح ه ،برای امرارمعاش به مزرعۀ گوجهورنوی میروند
وه صاحب آن رسول رحمانی است .رحمانی سعی میوند نوبر و خانواد اش را حمایت ورد و برای نوبر
خواسفوا ر مناسب پیدا وند ،اما او دل به رسول رحمانی داد است .بعد از گذشت زمان رسول رحمانی با
نوبر ازدواج میوند ،این ازدواج برای نوبر و رسول مشرالتی را بههمرا میآورد و ...
صحنۀ منتخب اول :روز ـ خارجي ـ فضای کارخانه
نوبر و دیوران برای اوتنا در مزرعۀ گوجه ورنوی در صف ایسفاد اند .اصغرآقا در حال استمنویستی
است .نوبت به نوبر میرسد .خطاب به نوبر :نا  -نا خانوادگی
نوبر :نوبر وردانی
اصغرآقا :شغل شوهرت هیه؟
نوبر :شوهر ندار  ،مجرد .
اصغرآقا درحالیوه مینویسد مجرد ،نار بعد را صدا میزند.
نوبر عصوانی میشود :هیهی و نار بعد ،گافم شوهر نررد  ،نوافم تنها وته ،خترج سته ناتر و یته
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زندگی با منه ،خونها به اینجا نزدیره ،وتارمم ختوب ب تد  ،قتدرت وتارمو دیتد  ،وتورۀ آجرپتزی وتار
میورد  ،دیوه هه حرویه؟.
رسول رحمانی از پنجرۀ دوفرش در حال تماشای اصغر و نوبر ،اصغر را صدا میزند.
رسول رحمانی :اصغر هند نارن؟
اصغر 0 :نار آقا.
رحمانی :همه رو بنویس.
لوفند رضایت بر لوان خانو ها مینشیند.
اصغر رو به نوبر :آدرس.
نوبر :درحالیوه لوفند بر لب دارد :نعمتآباد ،ق عۀ وورۀ ق عهحسنخان.
جدول  :12رمزگان اجتماعي صحنۀ نخست روسری آبي

مدلول
دال
رمزگان
مران محور گاتگو ی نوبر با اصغرآقا یتا بته روایفتی محتل برختورد
روز وارخانه
زمان و مران
وارگر با وارورماست.
صحنه و وستایل صتتحنۀ نتتا نویستتی دلیل طراحی خالی این صحنه ،اهمیت دیالوگهای بین وارگر ونوبر)
و وارورما واصغرآقا)ست.
وارگرها
صحنه
نشاندهندۀ طوقۀ ضعیف و شرای اقفصادی نامناسب
لواسهای مندرس
لواس
ترس ازدست دادن وار و اقفدار همرا با آن بترای حاتو و متدیریت
اسفرس و اقفدار
ههر پردازی
شرای
گاتوگتوی نتوبر و نوبر سعی میوند وارورما را مفقاعد ونتد وته نیتروی وتار مناستوی
گاتوگو
است.
وارورما
جدول  :14رمزگان فني صحنۀ نخست روسری آبي

رمزگان
نقش دوربین

دال
زاویه سرازیر است.

نورپردازی
رنگ

نور ومتضاد
رنگ سرد

موسیقی

صدای محی

مدلول
زاویه از نوا وارورما واصغرآقا) است .سرازیر بتودن دوربتین دال بتر
انفقال حس مالریت قدرت است.
نور ومتضاد برای القاء حس واقعگرایانه و مسفند است.
نشاندهندۀ شرای نامشفص نوبر و وتارگران استت در مواجهته بتا
جذب بهوار شدن یا نشدن.
نمایانور شرای نوبر در محل وار است.

رمزگان ایدئولوژی  :طوقۀ اجفماعی پایین زن های سرپرست خانوار؛ در معر قضاوت قرار داشتفن
آنها؛ نوا برساختشد مرد به زنان مجرد سرپرست خانوار؛ وضعیت اقفصادی ضعیف آنها.
جدول  :16تحلیل بارتي صحنۀ نخست روسری آبي
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رمزگان تأوی ی
رمزگان معنابُنی
رمزگان نمادین
رمزگان ونشی
رمزگان ارجاعی

هرا نوبر تالش میوند در وارخانه اسففدا شود؟
هرا نوبر از آجرپزی به وارخانه آمد است؟
نوبر ترس از اسففدا نشدن دارد.
نوبر سعی میوند ااوات وند وارگر خوبی خواهد بود.
مسفقل بودن /وابسفه بودن؛ تس یم شدن /تالش وردن؛ رور /ضعف
نوبر سعی میوند با قدرت والمی اصغرآقا را مفقاعد وند؟
باید دید آیا نوبر در این وارخانه مشغول بهوار میشود؟
ارجا به شرای اقفصادی نامناسب
ارجا به مشرالت شفصی آنها
ارجا به تارر برساختشد درمقابل دخفران مجرد در محی وار

صحنۀ منففب دو  :روز ت داخ ی ت حیاط وارخانه
در ونار وانت ،تجمعی از زنان و مردان تشریل شد است .اصغرآقا در حال پفش گوشتهای قربانی
بین وارگران است .اصغرآقا درحالیوه به پیرزن بسفهای گوشت میدهد ،رو میوند بته نتوبر و بته او دو
بسفه گوشت میدهد .زن معفر میشود:
زن :هرا به این جوجۀ دوروز دو بسفه ،به من ی بسفه! من وه سابقها از این بیشفر .
اصغر آقا :آرو باش زهرا خانو ! تو یه ناری این ی خانواد دار .
زهرا خانم :نفیر به خانواد نیست ،بوو به هشم و ابرو.
زنان به نوبر میخندد .نوبر خجالتزد میشود ،گوشتها را میاندازد و سوار مینیبوس میشود.

رمزگان
زمان و مران
صتتحنه و وستتایل
صحنه
لواس
ههر پردازی
گاتوگو

رمزگان
اندازۀ نما

جدول  :15رمزگان اجتماعي صحنۀ دوم روسری آبي
مدلول
دال
نشان از نو وار زنان سرپرست خانوار است.
حیاط وارخانه
سینی و گوشت نماد نذری و وم رسانی است و نشان از نیازمند بودن
دو عدد سینی
وارگران دارد.
نشاندهندۀ طوقه معیشفی پایین آنهاست.
لواسهای مندرس
در ههتترۀ نتتوبر ،خجالتتت و خشم و خجالت نشان از وضعیفی استت وته بترای زنتان سرپرستت در
محی وار ایجاد میشود و محل طعنه قرار میگیرند.
خشم مشفص است.
گاتتتتوگتتتوی والمتتتی و دیالوگهای زهرا وهمرار نوبر) اشار به حسادتهای زنانه دارد.
یروالمی

دال
میانه

جدول  :12رمزگان فني صحنۀ دوم روسری آبي
مدلول
بیانور شفصی بتودن مستئ ۀ رختدادهای زنتان سرپرستت ختانوار بترای
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نقش دوربین
نورپردازی
رنگ
موسیقی

زاویۀ دوربین از بتاال بته
پایین
نور ومتضاد
سرد
صدای محی

وارگردان است.
مفوادرونندۀ ناتوانی شفصیتهاست.
برای القاء حس واقعگرایانه است.
وضای سنوین وقر و تضاد طوقاتی را به ذهن مفاطب مفوادر میوند.
مفشرل از صدای حر زدن وارگرها و محی است وه درصتدد تتداعی
وضای واری زنان سرپرست خانوار است.

رمزگان ایدئولوژی  :طوقۀ اجفماعی پایین زن های سرپرست خانوار؛ در معر قضاوت قرار داشتفن
زن های سرپرست خانوار جوان؛ مشترالت معیشتفی و اقفصتادی و بیتان وضتعیت ستالمت اجفمتاعی و
روفاری آنها بهعنوان زنهایی مسئولیتپذیر.

رمزگان تأوی ی

رمزگان معنابُنی
رمزگان نمادین
رمزگان ونشی
رمزگان ارجاعی

جدول  :12تحلیل بارتي صحنۀ دوم روسری آبي
هرا نوبر در صف گوشت نذری است؟
هرا زنان حاضر به نوبر میخندند؟
هرا نوبر ناراحت شد و قهر میوند؟
هرا زن همرار با نوبر اینگونه روفار میوند؟
نوبر اجازۀ ترحم به وسی نمیدهد.
نوبر اجازۀ توهین و قضاوت به وسی نمیدهد.
مسفقل بودن  /وابسفه بودن؛ مغرور /ضعیف؛ وقر /اروت
باید منفظر بود وه نوبر بعد از این روفار ،هوونه در وارخانه حاضر میشود.
ارجا به وضعیت برساختشدۀ دخفران مجرد زیوا
ارجا به شرای اقفصادی نامناسب
ارجا به مشرالت شفصی زنان سرپرست خانوار
ارجا به حسادتهای زنانه

مالحظۀ جامعه ـ نشانهشناختي فیلم
در وی م میبینیم وه عد قرارگیری در زیر هفر حمایفی شوهر و بیو گی امران دارد برای بتهدستت
آوردن شغل برای نوبر مشرلساز شود .در واقع نوبر بهعنتوان زن سرپرستت ختانوار ،وته بایتد وارهتایی
مردانه انجا دهد ،در پارادایم الب ،محرو است به طرد شدن.
در این وی م شاهد توجه به «ابزاری خواندن نوا وارورمایان به زن و بهر برداری آنها از ظراوتت و
زیوایی وارگران زن» هسفیم .در جایی وه زهرا خانم گوشت ومفری دریاوت میوند ،ع تت ایتن وتار را
پیر بودن او و جوان بودن دخفر وارگر ونوبر) میداند .وارگردان در این سرانس درصدد نقد استفثمار و
بهر گیری وارورمایان از زیوایی ،لطاوت و شادابی زنان است و بتا تتوهینآمیتز خوانتدن نوتا ابتزاری
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وارورمایان به زن ،سعی دارد این مهم را از دریچتۀ ومت ودادن گوشتت بته وتارگران) بیتان ونتد .در
سرانسی شاهدیم وه اصغرآقا از اوتنا نوبر ج وگیری میونتد و دلیتل او را نداشتفن شتوهر متیدانتد.
مجرد بودن تودیل به ابزاری برای سرووب زنان در گروفن شغل میشود؛ زیرا گافمان الب به هر نحوی
سعی در تحدید زنان برای وار از بیرون خانه و هدایت او به وارهای درون خانه دارد.
نوبر بهسان سوژ ای برساختشد است وه سروش است و ستعی دارد مناستوتهتایی وته او را از
انجا وارهایش وامیدارد ،بههالش وشد .نپذیروفن نوبر بهدلیتل نداشتفن شتوهر توست اصتغر ،موتیّن
وضایی است وه زنان مجرد میتوانند ا واگر باشند و ابژۀ زن ا واگر را تداعی میوند .نو زن سرپرستت
خانوار ،زنی است مففار و مسفقل وه بهدلیل احساس درونی خود ،دل در گرو وارورما دارد .نتوبر ستوژۀ
زن سرپرست خانوار است وه میتواند در وشاوش مصائوی وه با آن دستدرگریوان است ،عش بورزد و
در حین اینره برای وسب درآمد نورد میوند ،از مادیات دوری وند.
2ـ کافهتزانزیت :وامپوزیا پرتوی و)1302
خالصۀ فیلم :وی م واوهترانزیت زندگی زن جوانی به نا ریحان وورشفه صتدرعروایی) را بتهتصتویر
میوشد وه همسرش را ،وه صاحب قهو خانهای بود  ،ازدستت داد استت .طوت رستمورستو منطقتۀ
زندگی آنها ،ناصر وپرویز پرسفویی) ،برادرشوهر ریحان ،بهر م داشفن زن و ورزند ،باید با او ازدواج ونتد؛
امّا ریحان به این ازدواج تن نمیدهد و این مفالات سرآ از مشرالت جدید زندگی او میشود .برحستب
اتااا ،زاخاریو ،یری از رانند های ترانزیفی ،با قهو خانۀ ریحان آشنا شد و عاش او میشود و ...
صحنۀ منتخب ( :)1روز ـ داخلي ـ حیاط خانه
ریحان وارد حیاط خانۀ برادرشتوهرش ناصتر متیشتود .دیتوارهتای خانته ستیمانی استت و صتدای
مادرشوهرش را میشنود .ریحان در حالفی وه پشفش به جاری و دار قالی است ،خطاب به زلیفتا :بعتد
وه نمیخوا بیا تو زندگی تو ،بعد وه نمیخوا هووی تو بشم؟ هتی متن تتو رو بپتا و هتی تتو منتو
بپایی؟
زلیفا همانطوروه مشغول باوفن است :اگر حروی داری برو به خودش بوو ،اون پسرعموی منه ،آد
به پسرعموش هی بوه؟ آخه هر وجا رسمورسو خودشو دار .
ریحان والوه و مسفأصل :من وق خواسفم گافه باشم.
مادرشوهر ریحان خطاب به ریحان :ریحانخا نو دستت متا نیستت ،اینجتا وقت متردا هستفند وته
میدونند باید هیوار ونند.
جدول  :1رمزگان اجتماعي صحنۀ نخست کافهتزانزیت
مدلول
دال
رمزگان
زمان و مران حیتتتتاط خانتتتتۀ ناصتتتتر خانه نمایانور وضایی است وه در گافمان مردانه ،تحتت
مالریت زن است و حیاط خانه و وعالیت ریحتان در آن
وبرادرشوهر)
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صتتتتتحنه و گ دان
وستتتتتتتایل باوتتت ستتاخفمان بتته باوتتت
خانههای روسفایی است.
صحنه
دار قالی

لواس همه راحت با رنگهای
لواس
تیر استت و ریحتان هتادر
بهسر دارد.
ههر پردازی خشم و اسفرس و والووتی
ریحان
گاتوگو

رمزگان
اندازۀ نما
نقش دوربین

گات وگو سرشار از وشمرش
استتتتتتت و از ارتواطتتتتتتات
یروالمی نیز استفااد شتد
است .مانند حروات دستت و
صورت ریحان

نشان می دهد وه زن در خانه خالاتر است .در حقیقت
حضتتور زنهتتا در خانتته وانجتتا وعالیتتت زنانتته ماننتتد
قالیباوی) و شرلگیری گاتوگوهتا حتول مرتان خانتۀ
ناصر حاوی از ایتن استت وته خانته توتدیل بته مرتانی
متتیشتتود وتته بتته وعالیتتتهتتای زنانتته و وضتتای امتتن
گاتوگوهای آنها شرل متیدهتد و ایتن همتان هیتزی
است وه گافمان مردساالرانه در پی آن است وته زن را
در خانه تحدید وند.
ساخفمان :نشان از طوقۀ اجفمتاعی و موقعیتت زنتدگی
ریحان ،زلیفا و مرد روسفانشین دارد.
دار قالی اشار به وعالیتتهتای زنانتۀ محتدود در خانته،
تحتتأایر اندیشۀ مردساالری دارد.
گ دان خش شد است وه اشار ای به درمانتدگی ایتن
زن درمقابل رسو جامعۀ روسفایی دارد.
نشاندهندۀ طوقۀ اجفماعی آنها و پوشش زنان روسفایی
است .هادربهسر وردن ریحان اشار به همرنگ بودن بتا
زنان روسفاست.
نشتتان از خستتفوی از اقتتوا همستتر مرحتتومش استتت و
همچنین شرا و تضاد ورهنوی سطح تارتر التب در
زنان آن روسفا.
دیالوگهای پرتنش بین ریحان و زلیفتا باعتث همتدلی
بینند با ریحتان و زنتان متیشتود .زبتان بتدن ریحتان
نشتتانور والووتتی و استتفرس اوستتت .صتتحوتهتتای
مادرشوهرش مصداا بتارز مردستاالری و درونتی شتدن
برتراندیشی مردان است.

جدول  :2رمزگان فني صحنۀ نخست کافهترانزیت
مدلول
دال
بیانور رابطۀ شفصی با موضو است.
نمای میانه
همستطح هشتم مفاطتب وارگردان درصدد ساخت وضایی برای ارتواط عمی تر بینند بتا هتر سته
زن است:
است.
زن و دار قالی مصداا زن پذیرند ؛
ریحان زن ساخفارشرن و قدرتمند و ح ط ب؛
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نورپردازی
رنگ

نور پشت
سرد

موسیقی

صدای محی  ،گریۀ بچه،
قتتتالیبتتتاوی و صتتتدای
گنجش

پیرزنی وه معرّ زنان و اندیشۀ زنان همنسل خود در آن روسفاست.
نور پشت وه پشت سر زلیفاست ،برای برجسفه وردن شفصیت است.
رنگ الب ع یر م حضور آبیروشن پنجر ها ،رنگ سرد و مات است وته
نشاندهندۀ شرای ریحان است.
صدای محی به مسفند و واقعگرا بودن سرانس وم میوند.

رمزگان ایدئولوژی  :طوقۀ اجفماعی پایین شفصتیت زن؛ گسستت ورتری و ورهنوتی میتان اقتوا ؛
مشرالت و برهسب بیو گی در جوامع ووه ؛ وضعیت اقفصتادی و معیشتفی ضتعیف زنتان سرپرستت
خانوار.
جدول  :2تحلیل بارتي صحنۀ نخست کافهترانزیت

هرا ریحان به خانۀ زلیفا میرود؟
رمزگان تأوی ی
هرا زلیفا اینگونه روفار میوند؟
هرا ریحان از رسو و عر مرد روسفا ناراحت است؟
هرا ریحان سعی دارد زلیفا را مفقاعد وند؟
ریحان از روفار برادرشوهر ،زلیفا و اقوا همسرش عصوانی است.
رمزگان معنابُنی
ریحان درمقابل زلیفا و رضایفش برای هوو بودن با او ،عصوانی است.
تس یم /موارز ؛ بیاعفنایی /اهمیت؛ خشم /خونسردی
رمزگان نمادین
باید دید ریحان تس یم میشود؟
رمزگان ونشی
باید دید آیا زلیفا حر های ریحان را میپذیرد؟
ارجا به مادر سرپرست مفعهد و د د همند
رمزگان ارجاعی
ارجا به مشرالت خانوادگی زنان سرپرست خانوار
ارجا به گسست ورری و ورهنوی میان اقوا
ارجا به مشرالت و برهسب بیو گی در جوامع ووه
صحنۀ منتخب ()2؛ روز ـ داخلي ـ حمام
ریحان در حما درمقابل آینه ایسفاد است؛ ح قۀ ازدواجش در دسفش خودنمایی میوند؛ به ختود
مینورد و صورتش را لمس میوند؛ صدای آوای زنی روی تصویرش پفش میشود؛ بفار ،آینه و وضتا را
میپوشاند؛ ریحان با دسفانش بفار آینه را پا میوند و در آینه دوبار او را میبینیم وه روسری نتدارد
و گوشوار هایش خودنمایی میوند و به خودش لوفند میزند.
رمزگان
زمان و مران

جدول  :4رمزگان اجتماعي صحنۀ دوم کافهترانزیت
مدلول
دال
قرارگروفن ریحان درمقابل آینۀ حما  ،اشار بته نتو شتدن و احیتاء زنتانویاش
خانۀ ریحان ،حما
دارد.
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صتتحنه و وستتایل
صحنه
لواس
ههر پردازی

روسری
م و شادی ریحان

گاتوگو

گاتوگوی یروالمی

رمزگان
اندازۀ نما
نقش دوربین
نورپردازی
رنگ
موسیقی

آینۀ آبی گِرد

شرای سیاسی برای جنسیت زن ایجاب میونتد وته در محتدودتترین حالتت
ممرن بهتصویر وشید شود.
نماد پوشش زنانه در محی خانه
ریحان زمانی وه هرو صورتش را لمس میوند ،موین بتهنظتر متیرستد و
بعد از لحظهای میخندد.
م صورت ،برانویففی حس زنانوی ریحان و لوفندش را با زبتان بتدن شتاهد
هسفیم.

جدول  :6رمزگان فني صحنۀ دوم کافهترانزیت
مدلول
دال
بینند را به در حاالت درونتی وته بتازیور قصتد القتاء آن را دارد
نمای نزدی
ومانند خشم ،اندو ) نزدی تر نماید.
مویّن برابری است و نشان میدهد ریحان بهعنوان وتردی از جامعته،
هتتمستتطح هشتتم
جزئی از ماست و درد او درد همه است.
مفاطب است.
نور مقابل برای یرنواخت ج و دادن محی است و ستایهروشتن در
نور مقابل
صورت شفصیت برای بیان حس خوشوففی است.
سایهروشن
برای ابراز حس اشفیاا و خوشبینی است.
گر
قطعۀ موسیقی در وه ۀ اول اشار به ندای درونتی ریحتان بتهعنتوان
صدای آوای زن
موستتیقی وولر تتور زنی جوان دارد و در وه ۀ دو اشار بته زاختاریو ،مترد راننتد  ،دارد وته
حس زنانوی ریحان را زند ورد است.
یونانی

رمزگتتان ایتتدئولوژی  :طوق تۀ اجفمتتاعی پتتایین ،تاتتاوتهتتای ورهنوتتی و ارزشتتی اقتتوا مفف تتف،
ازخودگذشفوی بهخاطر ورزندان و مادر وداوار بودن ،ترسیم سنتهای قدیمی بیتو گتی زنتان ،وضتعیت
سالمت اجفماعی ،شفصیفی ،اقفصادی و معیشفی آنها.
رمزگان تأوی ی

رمزگان معنابُنی
رمزگان نمادین
رمزگان ونشی

رمزگان ارجاعی

جدول  :5تحلیل بارتي صحنۀ دوم کافهترانزیت
هرا ریحان مضطرب است؟
هرا در آینه به خود لوفند میزند؟
هرا صورت خود را لمس میوند؟
ریحان سعی دارد خودش ،جوانی و زنانویاش را دوبار پیدا وند.
ریحان دلواخفه شد است؟
تس یم /موارز ؛ بیاعفنایی /اهمیت؛ پیری /جوانی؛ عش  /نارت
ریحان جوانی و زنانویاش را ودای ورزندان و زندگیاش میوند؟
باید شاهد بود وه ریحان زنانویاش را دوبار احیا میوند؟
آیا ریحان تس یم سنت میشود؟
ارجا به سنتهای قدیمی بیو گی زنان
ارجا به ازخودگذشفوی بهخاطر ورزندان و مادر وداوار بودن
ارجا به مشرالت خانوادگی زنان سرپرست خانوار
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ارجا به تااوتهای ورهنوی و ارزشی اقوا مفف ف

مالحظات نشانه ـ جامعهشناختي فیلم
در صحنههایی از وی م وه مادرشوهر ریحان به او میگوید« :ریحانخانو دست ما نیست ،اینجا وق
مردا هسفند وه میدونند باید هیوار ونند» ،شاهد بیان موضعی نسوتبه تحمیل ارادۀ مردانته و تاتوا
آن بر امر زنانه و ارادۀ او هسفیم .مورهن است وه زن سرپرست خانوار در این وی م تحت وشتار ستنت و
خانواد قرار دارد .از سویی او اسفقالل را در خودش میبیند و از سوی دیور مرانیسمهای سنت و شر ،
وه از خانواد بر او اعمال میشود ،اسفقالل او را نامردود می شمرد و سعی دارد زن سرپرستت ختانوار را
زنی برسازد وه تنهایی او برای خانوادۀ شتوهرش ننتگ محستوب متیشتود .در واقتع شتر  ،وته دارای
رویرردی وامالً مردانه است ،زن را جزو الینا او میداند و خود را بهسان ناجی مینمایاند وه عات زن
در ازدواج با او احیاء میگردد .در حقیقت سازووار دیوری نمایش داد میشود وه ونفرلونندۀ درونتی
میل به اسفقالل در زنان و احیای زنانوی است و امران اعمال نظارت و ونفرل نامحسوس بر زنانوی را
وراهم میوند؛ و آن« لزو یرتورزی مردان در حاو حریم ختانوادگی» استت .بته ایتن ترتیتب ،بتا
طویعی خواندن یرت مردانه و تولید ابژۀ مرد یرتورز ،قدرت در عرصۀ زندگی زنان ترثیر شد و با
اعطای امفیاز ونفرل و نظارت بر هوونوی ظهور زنان و ونش آنها بته متردان و طویعتی دانستفن ایتن
صات ،مقاومتهای پیش رو با هزینهای ومفر در شرسفه میشود .وارگردان سعی داشفه نو ورهنگ
و سنت طی را وه در وشور وجود دارد ،بههالش برشد .بهزعم وارگردان ،ورهنتگ و ستنت از عوامتل
درونی ساز سوژگی زنان سرپرست خانوار است .او سنت را درهم میشرند و سعی دارد این مهم را دوبار
برسازد وه زن برای مووقیت نیاز به حامی ندارد و زنهای سرپرست خانوار خود قوی هسفند .صتحنهای
وه در آن شاهد لوفند ریحان در آینه پس از محو بفار هسفیم ،نمایانور این استت وته ریحتان ختود را
پیدا ورد و او تنها عامل مووقیت و شادی خود است؛ زیرا آینه بازتابی از خودِ ماست.
2ـ دهلیز :بهروز شعیوی و سیدمحمود رضوی و)1302
خالصۀ داسفان :شیوا وهانیه توس ی) زنی جوان است وه با ورزندش امیرع ی تنها زندگی متیوننتد.
همسر شیوا ورضا عطاران) وه مع م بود است ،براار نزاعی خیابانی متفهم بته قفتل یرعمتد شتد و در
زندان است؛ آنها تصمیم میگیرند ورزندشان نداند وه پدر دارد .شتیوا بعتد از اینرته ومتی بته رضتایت
خانوادۀ مقفول امیدوار میشود ،با وم مددوار زندان و همسرش تصمیم میگیرد بته امیرع تی بوویتد
وه پدر دارد .شیوا در تراپوی دریاوت رضایت برای همسرش استت وته درنهایتت بتا ومت و همراهتی
امیرع ی میتواند از مادر مقفول رضایت بویرد.
صحنۀ منففب اول؛ روز ت داخ ی ت محل وار
شیوا عین مفصوص وار بر هشمانش و روپوش مفصوص بتر تتن دارد و مشتغول درستت وتردن
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شیشۀ عین با دسفوا است .امیرع ی ترانه میخواند و با وسایل مدرستهاش در وارگتا حضتور دارد .او
مدادش را برداشفه و بهسمت دسفوا سوهان عین میرود .شیوا در حال گاتوگو با مردی میتانستال
است وه مدیر وارگا است .شیوا امیرع ی را میبیند.
شیوا :داری هیوار میونی؟
امیرع ی :میخوا مدادمو بفراشم.
شیوا :با دسفوا آخه؟
امیرع ی :هیه موه؟
شیوا امیرع ی را بهسمت صندلی هدایت میوند.

رمزگان
زمان و مران
صحنه و وسایل
صحنه
لواس
ههر پردازی

گاتوگو

رمزگان
دوربین
نورپردازی
رنگ
موسیقی

جدول  :2رمزگان اجتماعي صحنۀ نخست دهلیز
مدلول
دال
محور اص ی درآمدزایی شیوا است.
داخ ی – وارگا وار
وارگتتا ستتاخت عدستتی؛ وستتایل وتتار؛ نشان از زنانه شدن وقر دارد و اینره ا ب آنها بایتد هنتد
نقش ایاا ونند.
صندلی؛ شیشۀ عین
نشاندهندۀ موقعیت شیوا بهعنوان وارگر و مادر است.
شیوا :لواس مفصوص وار
امیرع ی :اونیار مدرسه
خسفوی و والووی شیوا .امیرع ی بشتاش خشتم و والووتی شتتیوا نشتتان از خستتفوی وی از ایاتتای
نقشهای مفنو است.
و خوشحال است.
تتتذور شتتیوا بتترای امیرع تتی بتترای حاتتو گات وگوی آنها و حضور امیرع ی نمایانور مسئولیت های
آرامش در محتل وتار استت .از ارتواطتات هندگانه و همزمان شیوا است :مادر بودن ،شا ل بتودن و
یروالمی نیز اسفااد شتد استت .ماننتد تربیت ی نارۀ وود .
نوا های ضتب آلتود شتیوا و عتد توجته
امیرع ی
جدول  :2رمزگان فني صحنۀ نخست دهلیز
مدلول
دال
سعی در مفوادر وردن این موضو دارد وه گرهه شتیوا در مواجهته بتا جامعته
موقعیت سرباال
قوی است ،مقابل روفارهای امیرع ی ناتوان است.
پشت سر امیرع ی است و برای برجسفه وردن موقعیت شفصیت است.
نور پشت
سوز ،خاوسفری ،بناش وه ا ب این رنگها برای ایجاد حس ،بدبینی ،تحمتل،
سرد
و آرامش اسفااد میشود.
صتتتتدای محتتتتی ؛ برای واقعپذیر بودن صحنه و وضتای شترلگروفته استت ،صتدای آواز خوانتدن
دستتفوا وتتارگران و امیرع ی اشار به اهمیت حضورش در این صحنه دارد.
امیرع ی
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رمزگان ایدئولوژی  :طوقۀ اجفماعی پایین زنهای سرپرست خانوار ،وضعیت سالمت اجفماعی زنتی
وه موردخشونت قرار گروفه است و خود نیز بتا ورزنتدش خشتنونت والمتی دارد ،وضتعیت اقفصتادی و
معیشفی ضعیف شیوا وه سعی در جمع وردن پول دارد و به اضاوهواری میپردازد.

رمزگان تأوی ی
رمزگان معنابُنی
رمزگان نمادین
رمزگان ونشی
رمزگان ارجاعی

جدول  :2تحلیل بارتي صحنۀ نخست دهلیز
هرا شیوا والوه و عصوانی است؟
هرا امیرع ی در محل وار مشغول انجا ترالیف مدرسه است؟
شیوا از روفار امیرع ی در مدرسه عصوانی است.
امیرع ی با شیوا قهر ورد و او را مفهم میوند.
مادر /ورزند؛ اهمیت /بیاعفنایی؛ حقیقت /دروغ؛ تهدید /تشوی
شیوا میخواهد امیرع ی را با حقیقت مواجهه وند؛ باید دید میتواند یا نه؟
امیرع ی مادرش را مفهم به دروغگویی میوند ،باید دید پاسخ شیوا هیست؟
ارجا به مادر سرپرست مفعهد و د د همند
ارجا به زن سرپرست خانوار با دو مسئولیت ومادربودگی و پدربودگی)
ارجا به گسست ورری و نس ی بین مادر و ورزند

صحنۀ منففب دو  :روز ت خارجی ت خیابان
شیوا و امیرع ی در حال قد زدن هسفند.
امیرع ی :مامان هرا دیر اومدی دنوالم؟
شیوا :بوفشید؛
امیرع ی :اگه نرسم مشقامو تمو ونم هی؟
شیوا :خود ومرت میونم.
امیرع ی :بابای همۀ بچهها با ماشین میان دنوالشون ،ماشین دارند زود میان دنوالشون.
شیوا عصوی و مضطرب است.
امیرع ی :هرا ما ماشین نمیخریم؟
شیوا :میخریم بعداً ،اآلن پول نداریم .دست او را میوشد و در صندلی ایسفوا اتوبوس مینشینند.
امیرع ی :بابای امیر از این ماشینگند ها داشت .سقاش باز میشد.
شیوا :اونا پولدارند.
امیرع ی :ما هم پول داریم؛ من خود دید .
شیوا :اونا وم هسفند.
امیرع ی :موه هقدر میشه؟
شیوا :گرونه ،د بس ون.
امیرع ی از شیوا واص ه میگیرد :ما باید ماشین بفریم و قهر میوند.
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رمزگان
زمان و مران
صتتحنه و وستتایل
صحنه
لواس
ههر پردازی

گاتوگو

رمزگان
دوربین
نورپردازی
رنگ
موسیقی

جدول  :11رمزگان اجتماعي صحنۀ دوم دهلیز
مدلول
دال
خیابان – ایسفوا اتوبوس نشان میدهد وه شیوا برای مدیریت درآمد از اتوبوس اسفااد میوند.
نشان از طوقۀ اجفماعی و موقعیت شیوا است.
ایسفوا اتوبوس
لوتتاس راحفتتی و معمتتولی
زمسفانی
شتتتتیوا دارای خشتتتتم و
اسفرس و والووی استت؛
امیرع تتی نیتتز خستتفه و
والوه است.
گاتتتتوگتتتوی شتتتیوا و
امیرع ی سرشار از تعتار
است.

نشاندهندۀ طوقۀ اجفماعی مفوس شهری آنها و وجتود وصتل زمستفان
است.
نشان از خسفوی وی از ایاای نقشهای مفنو است .پوشتش و ظتاهر او
مویّن زنی است وه در هنجار اجفماعی باید درحین ایاای نقتش متادری،
نقش پدری را نیز ایاا وند.
دیالوگهای پرتنش بین شیوا و امیرع ی باعث میشود بیننتد بته حتس
همدلی با شیوا و مصیوتهای وی دست یابد و همچنین اینره تعار هتا
ناشی از گسست نس ی است.

جدول  :11رمزگان فني صحنۀ دوم دهلیز
مدلول
دال
زاویۀ دوربین مویّن این است وه شتیوا بفشتی از وتل بتزرگتتر یعنتی
همسطح هشم
جامعه است و این اتااا برای بسیاری در جامعه در حال رخ دادن است.
مفاطب
برای القاء حس واقعگرایانه است.
ومتضاد
حس بدبینی و ناراحفی شفصیتها را مفوادر میوند .خیابانهای خیس
سرد
و زمسفان هم در صدد القای حس م شیوا از وضعیت بالتر یای است.
انففاب خیابان و ایسفوا اتوبوس و صدای محی برای ایجاد حس هتم-
صدای محتی
ذاتپنداری بیشفر مفاطب با شفصیتهای داسفان است.
وآمویانس)

رمزگان ایدئولوژی  :طوقۀ اجفماعی پایین زنهای سرپرست ختانوار؛ ایاتای نقتشهتای هندگانته و
مادرانوی قوی زنان سرپرست خانوار؛ وضعیت اقفصادی و معیشفی ضعیف آنها.
رمزگان تأوی ی

رمزگان معنابُنی

رمزگان نمادین
رمزگان ونشی

جدول  :12تحلیل بارتي صحنۀ دوم دهلیز
هرا شیوا با تأخیر بهدنوال امیرع ی روفه است؟
هرا شیوا عصوانی روفار میوند؟
هرا امیرع ی معفر و ناراحت است؟
شیوا سعی دارد امیرع ی را مفقاعد وند.
شیوا مسئولیت نقش مادری و پدری ود د ۀ وار بیرون و درس) را همزمان دارد.
امیرع ی بهخاطر عد امرانات ووسی ۀ شفصی) به مادرش معفر است.
مادر /ورزند؛ اهمیت /بیاعفنایی؛ وقر /اروت
شیوا عصوانی و والوه است و احساس ضعف میوند.
امیرع ی مفوجه تااوت سو زندگی خود و دوسفانش میشود.
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رمزگان ارجاعی

ارجا
ارجا
ارجا
ارجا
ارجا

به مادر سرپرست مفعهد و د د همند
به زن سرپرست خانوار با دو مسئولیت ومادربودگی و پدربودگی)
به مشرالت مالی زنان سرپرست خانوار
به گسست ورری و نس ی بین مادر و ورزند
به تااوت نیازهای وود و خانواد

تحلیل جامعه ـ نشانهشناسي فیلم

در ترسیم مجازهای تجربه نمودنهتای زنانته ،قتدرت در شترل دستفورالعملهتایی وارد مهتمتترین
رویدادهای زنان شد واسفطاعت مالی ضعیف بتدون همستر) و بته ست ب اخفیتار از آنتان در استفااد از
داراییهای شفصی وماشین و  )...میپردازد و طوری نمایان میشود وه عامل ممنو شد های زنانه را در
نوود مردان باید جستوجو ورد .از سوی دیور نحوۀ بهتصویر وشیدن شیوا در وی م و وعالیتتهتای او در
قوال ورزند ،همسر و اشفغالش و عد قوول درخواست طالا ،گویای برستاخفه شتدن ابتژۀ زن وتداوار و
مسئولیتپذیر در قوال خانواد است وه درحین ایاای نقشهای مادری ،از وظیاۀ سرپرسفی خانوار ستر
باز نمیزند .قدرت در اینجا از دو سازووار بهر جسفه است :نفست بهصتورت پنهتان و یرمستفقیم بته
قداست خانواد و لزو مدیریت زن در آن پرداخفه است و گافمان خانهدار بتودن زن را بازتولیتد و ابتژۀ
زن در خانه را ترثیر ورد است .از سوی دیور شاهد برساخت شدن زن ووادار در قوال تعهد به همسر و
برعهد گروفن نقشهای پدری و مردی هسفیم .در اینجا زنانوی مط وب وه در قامتت شتیوا بتهتصتویر
وشید شد است« ،برساخت زن خانهدار ووادار سرپرستخانوار و حامی شوهر» است.
وجود ورزند و خواستهتای او و عتد توانتایی متادر در استفجابت آنهتا ،بتاوجود اشتفغال ،نمایتانور
مشرالتی است وه این زنان در درآمدزایی دارند و سعی میونند بته متدیریت دختلوخترج و سترووب
ناخواسفۀ خواسفههای ورزند بپردازند وداشفن ماشین و  )...وه مویّن زنانه شدن وقر با توجته بته مردانته
بودن بسیاری از مشا ل است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش درصدد بررسی بازنمایی و برساخت سوژۀ زن سرپرست خانوار در ستینمای بعتد انقتالب در
سه وی م بود تا بدین سؤال پاسخ دهد وه سوژۀ زن سرپرست خانوار در این آاار سینمایی به هه صورتی
برساخت شد است .نفایج حاوی از آن است وه در هر سته وتی م موردبررستی در ایتن پتژوهش ،زنتان
سرپرست خانوار به طرا مفف ف از نهاد خانواد طرد شد اند .زنان سرپرست خانوار موجود در این آاتار
دارای نشانههای مشفر و تیپهای یرسان و حفی د د هها و هالشهتای مشتفر هستفند .بتهطتور
مثال ،نوبر گریوانگیر مشرالت و د د ههایی همچون وقر ،تنهایی ،و تهمت است ،اما آنچته او را ازپتای
درمیآورد ،عش و احساس به طر مقابل است وه حرم ناجی زندگی زنانه را دارد و میتواند اشتار ای
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باشد به این پندار وه عش پاشنهآشیل دنیای زنانه است .درصورتیوه زنان سرپرستت ختانوار در دیوتر
وی مها در مواجهه با مردساالری و و یشههای جنسیفی وه در البهالی زندگی شفصی و زندگی جمعتی
آنها وجود دارد ،قرار میگیرند.
سازووارهای الوی وه این وی مها در قوال زنان سرپرست خانوار بهنمایش میگذارند ،این استت وته
گافمان مردساالرانه درباب اشفغال زنان ،با گشودن این مهم وه زنان درصتدد رستیدن بته آزادیهتای
بیش ازحد همرا با اسفقالل مالیاند ،به خ ت ابتژۀ زن آزاد واستد و ارتوتاط آن بتا زن مستفقل شتا ل
میپردازد؛ همچنین با تحری یرت همسران و پدران و نمایش زنان شا ل بتهشترل اوترادی در پتی
آزادیهای نامحدود و همرا با وساد ،در پی ونفرل زنان مسفقل برمیآید .دسفۀ دیوری از سازووارهایی
وه وی مها سعی در نقد آن دارند ،این است وه در گافمان مردساالرانه با طویعی ج و دادن تمایل زنان
به عاا و حیا ،و وابسفوی به مرد ،سعی میگردد ب نحوی ظریف و با ونفرل همیشتوی و آهستفه بتر
عم ررد زنان وتحت س طۀ مرد بودن) قدرت تضمین شود .به همین دلیتل «زن عایتف» تولیتد و «زن
یرمطیع» حذ میشود.
از سویی قدرت در این وی مها از دو سازووار بهر جسفه است :نفست بهصورت پنهان و یرمسفقیم
بر قداست خانواد و لزو مدیریت زن در آن پرداخفه است و گافمان خانهدار بودن زن را بازتولید و ابژۀ
زن در خانه را ترثیر ورد است .از سوی دیور شاهد برساخت شدن زن ووادار در قوال تعهد بته همستر
یا خانواد و برعهد گروفن نقشهای پدری و مردی هسفیم .زنانوی مط وب وته در وتی مهتا بتهتصتویر
وشید است ،عوارت است از« )1 :برساخت ابژۀ زن خانهدار ووادار سرپرست ختانوار حتامی شتوهر» )2
ابژۀ زن سرپرست خانوار مفعهد به خانواد و شا ل  )3ابژۀ زن سرپرست خانوار عایف عش ورز.
در واقع تمامی زنانی وه در این سه وی م مورد بررسی قرار گروفنتد ،ستعی در تغییتر و ستاخفن یتا
شرو دوبار دارند ،اما وقفی در مواجهه با جامعه قرار میگیرند ،سنتها ،قتوانین نانوشتفه ،و یشتههتای
جنسیفی ،برتراندیشی مردانه و  ...هموی ورصت توانمندسازی و آیند نوتری را از آنهتا متیگیترد .زنتان
سرپرست خانوار منففب در این وی مها ،وه برخاسفه از دهههای مفف ف با ودهای ارزشی حاوم بتر آن
دهه هسفند ،تنها در سطح ،دستخوش تغییر شدند وه شامل نحوۀ پوشش ،ادبیتات و  ...استت ،امتا در
بطن و ماهیت ،این زنها تررار تمامی زنهای برساختشد در طول تاریخ سینما هسفند.
معانی ورهنویای وه درباب بازنمایی برساخفی سوژۀ زن سرپرست خانوار در این وی مها تولید شتد
است ،عوارتند از :طوقۀ اجفماعی پایین زنهای سرپرست خانوار؛ در معر قضاوت قرار داشفن زنهتای
سرپرست خانوار جوان؛ مشرالت معیشفی و اقفصادی آنان؛ نوا برستاختشتدۀ مترد بته زنتان مجترد
سرپرست خانوار؛ ایاای نقشهای هندگانه و مادرانوی قوی زنان سرپرست خانوار؛ تااوت های ورهنوی و
ارزشی اقوا مفف ف ،ازخودگذشفوی بهخاطر ورزندان و مادر وداوار بودن و ترسیم ستنت هتای قتدیمی
بیو گی زنان .در این وی مها و یشهسازی در قوال زنهای سرپرست خانوار از دریچۀ بازتولیتد رمزگتانی
قالوی درمورد آنها صورت گروفه و زنان بهعنوان اورادی محدودشد در ذیل قدرت مردانه و گا مفری به
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آنها بهتصویر وشید شد اند؛ اما با توجه به اسفراتژی طویعتیستازی ،بازنمتایی زنتان سرپرستت ختانوار
بهعنوان امور طویعی و یرقابلتغییر در مفاطب ،درونی میشود؛ گویی وه دنیای خ ت شتد در ستینما
جانشین واقعیفی میشود وه در بطن تاریخ و جامعه وجود داشفه است و از جانب مفاطب پذیروفه متی
شود .ایدئولوژی نیز در این وی مها ازطری طویعیسازی به حیات خود ادامه متیدهتد و مفاطتب را بته
سوژ تودیل میوند .در پایان باید اذعان داشت وه ایدئولوژی ازطری دسفوا خود ،سینما ،بته تحمیتل
رمزگانی درمورد زنان سرپرست خانوار به مفاطتب دستت متیزنتد و بتذر ایتدئولوژی را در ذهنیتت و
دیدگا مفاطب واشت میوند.

منابع
بر ،ویوین و .)1301برساختگرایی اجفماعی ،ترجمۀ اشران صالحی ،تهران :نشر نی.
برگر ،پیفر ال و الومن ،توماس و .)1301ساخت اجفماعی واقعیت ورسالهای در جامعهشناسی شتناخت) ،ترجمتۀ
وریورز مجیدی ،تهران :ع می و ورهنوی.
بهرامی ومیل ،نظا و .)1300نظریه نظریۀ رسانهها :جامعهشناسی ارتواطات ،تهران :وویر.
پایند  ،حسین و .)1300نظریه و نقد ادبی درسنامۀ میانرشفهای ،ج د اول ،تهران :سمت.
تانگ ،رزماری و .)1301نقد و نظر :درآمدی جامع بر نظریههای ومینیسفی ،ترجمۀ منیژ نجم عراقی ،تهران :نشر
نی.
هندلر ،دانیال و .)1301مهدی پارسا ،موانی نشانهشناسی ،ترجمۀ مهدی پارسا ،تهران :سور .
حسنپور ،آرش ،و یزدخواسفی ،بهجت و« .)1300پروب ماتی زنبودگی؛ نمایش جنسیت و برساخت و یشههتای
اخالقی زنانه در سینمای ایران» .وص نامۀ مطالعات ورهنگ ارتواطات ،و.10-33 :11 )32
دادگرا ،سیدمحمد و ج ی یان ،شهین و« .)1307بررسی جایوا اجفماعی زن در آاار وی مسازان زن و مرد وواوته-
ترانزیت و زیر پوست شهر)» .مطالعات رسانهای و.02-10 :1 )2
دالورن ،پیفر و .)1307ت ویزیون و گسفرۀ عمومی ،ترجمۀ مهدی شاقفی ،تهران :سروش.
دوبوار ،سیمون و ،)1300جنس دو  ،ترجمۀ قاسم صنعوی ،تهران :توس.
ذوایی ،محمدسعید؛ امنپور ،مریم و اووری ،اندیشه .و« .)1300دیرینهشناسی برساخت زنانوی در ایتران از عصتر
مشروطه تا پایان په وی اول» .مج ۀ جامعه شناسی ایران ،و.111-01 :27 )0
راودراد ،اعظم و زندی ،مسعود .و« .)1301تغییرات نقش زن در سینمای ایران» .مج تۀ جهتانی رستانه  -نستفۀ
وارسی 1و1-20:)2
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