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  سينماي ايراندو فيلم از مثابة شخص آندروژن در  زن به
  ترانزيت كافهو  روسري آبي  هاي بررسي فيلم

  2، انيس ناصري*1بهروز محمودي بختياري

  چكيده
 .هاي جنسيتي اجتماعي است سرچشمة بسياري از نابرابري يابد اي تبلور مي هويت جنسي كه در فرهنگ هر جامعه

  شدن كارهـايش،  جامعه، براي تطابق خود با محيط و انجام  ها و عرف با حفظ حدي از ارزش ،ناچار است زن يا مرد
 هـاي جامعـه   بسا تحميـل  هاي جنس مخالفش را وام گيرد و همچون نقاب بر چهرة خود زند و چه برخي از خصلت

كـه   آنجـا . تغيير دهدفرد را ) sex typing(يابي جنسي  هاي جنس مخالف را در او دروني كند و روند سنخ خصلت
مسـئلة ايـن   . گيـرد  كند، تمهيـد آنـدروژني شـكل مـي     زمان روان مردانه و روان زنانه كمك مي ها به بيان هم نقاب

مثابة يك نقـاب   هايي و به چه داليلي از تمهيد آندروژني به هاي فيلم در چه موقعيت پژوهش آن است كه شخصيت
گيـري از   به اين منظـور، بـا بهـره   . شوند هاي آندروژنس تبديل مي خصيتگيرند يا اينكه اصالً چگونه به ش بهره مي

به روش ، )1383( ترانزيت كافهو ) 1373( روسري آبي دو فيلم ،)psychological androgyny(نظريات ساندرا بم 
. ختي در جنسـيت زن تبيـين شـود   شـنا  روانتا نقش جامعه در ايجاد آنـدروژني  ؛ اند تحليلي بررسي شده  توصيفي

به اسـتفاده از نقـاب آنـدروژني     شان يا گذران زندگي  شده دهد كه زنان براي احقاق حقوق پايمال ها نشان مي يافته
پوشي يا برگـرفتن   كه زن حالي در ؛شوند هاي آندروژنس تبديل مي پذيري به انسان رفته در روند جامعه مجبور و رفته

 از سـوي كار گرفتـه شـده اسـت يـا      اي تحقير و اهانت مردان بهديگران بر از سويهاي زنانه براي مردان يا  خصلت
  .هاي دشوار براي فرار از موقعيت خودشان

  واژگانكليد
  .هويت جنسي، نقاب، ترانزيت كافهسينماي ايران، ، روسري آبيآندروژني، 
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  مقدمه
  وضعيت زن در سينماي ايران

هـا، طـي سـاليان     زنـان در رسـانه  طبع آن بازنمايي جنسـيت    ايران و به ةوضعيت زنان در جامع
در . شـود  طور مجمل به آن پرداخته مي گذشته، دچار تغيير و تحوالتي شده است كه در ادامه به

اغواگر  ةگر يا معشوق مادر فداكار، همسر دلسوز يا فتنه نقش زنان عمدتاً، 1357سينماي قبل از 
ن در سـينماي ايـران بازتـاب    غلب نگـرش پدرسـاالر بـه ز   ادر اين دوره، . ]45، ص3[بوده است 

خاص از زنانگي و جنسيت به تصـوير كشـيده شـده اسـت و      ينوعها  آن كه در طوري به ؛شود مي
قهرمـان   ، مـردانْ 1350و  1340 ةخصـوص در دهـ   به ،ها در اين فيلم. شود آرمان زنان تلقي مي

فاقـد شـجاعت و   ثبـات، وابسـته، احساسـاتي،     هايي بـي  شخصيت ند و زنان موجوداتي باا  داستان
  .]92ـ91، ص5[ شوند عقالنيت كافي ديده مي

به عبارت بهتر، زن همچون غباري . شود ، نقش زنان دگرگون مي1360بعد از انقالب، در دهة 
مبناي اصلي، حذف وجوه جنسي . رنگ است شود و اگر هم ردپايي داشته باشد، بسيار كم محو مي
شده به ساخت  هاي اعمال دوره جنگي بود و محدوديتها در اين  بيشتر فيلم]. 280، ص7[زن بود 

زنان، هرچند در  1360هاي اولية دهة  هاي بدون زن انجاميد؛ اما با گذشت سال شمار زيادي فيلم
زن الهة پـاك خوانـده شـد و بـه شـكل      . ها راه يافتند حاشيه، با ماهيت و شكل متفاوتي به فيلم

  ].279، ص7[خواهري بردبار اسطوره درآمد؛ مادري نمونه، همسري خوب و 
گونـه و فاقـد قـدرت بـود كـه كـاركرد ارضـاي         اي شـيء  اسطوره 1360 ةزنانگي پيش از ده

سـازي مضـاعفي كـه از زنـانگي      ، بـا اسـطوره  1360 ةتمتعات مردانه را برعهده داشت؛ اما در ده
يـا زود   هاي خـود را ديـر   هايي شد كه بتواند توانمندي صورت گرفت، اين اسطوره داراي ظرفيت

  .خصوص بعد از دوم خرداد رخ داد و به 1370 ةهمان اتفاقي كه در ده ؛نمايان كند
تـوان در   كننـد كـه مظـاهر آن را مـي     ها تالش مي براي كسب هويت در فيلم 1370زنان در دهة 

دادن فـداكاري   ها با شوهران بر سر مسائل مشترك، تالش براي كسـب اسـتقالل، نشـان    كشمكش آن
شده دربـارة زنـان و وظـايف     هاي سنتي پذيرفته در قبال شوهران و زيرسؤال بردن ارزش منت زنان بي

در . شـوند  سنتي آنان در خانواده ديد كه معمـوالً در قالـب داسـتاني عـاطفي و خـانوادگي بيـان مـي       
  ].95، ص5[هستند ... جنسيتي، استقالل اقتصادي و حق تحصيل و مقابل، زنان خواستار برابري 

كمابيش بـه رسـميت شـناخته     1390و  1380 ةخواهي زنان در ده برطلبي و حقجريان برا
هاي ايـن دوره، عـالوه    در فيلم. شود به همين علت، حضور زنان همپاي مردان ديده مي. شود مي

تعـداد  . شـود  شناسانه به مسائل زنان هويـدا مـي   كاوانه و آسيب بر مضامين قبلي، رويكردي روان
بيشـتر زنـان و پـرداختن     همـين حضـورِ  . ورشان رو به افـزايش اسـت  قهرمانان زن و ميزان حض

  .تري از زنان شده است گرايانه سبب بازنمايي واقع تر به مسائل آنان جدي
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پـاي مـردان در ميـدان     ن نيازهايشان پابـه كرد در اين دوره، زنان براي تحقق آمال و برآورده
 نـوعي فرهنـگ و جامعـه    بـه . كننـد  شوند و گاهي مجبورند همچون مردان رفتـار  عمل ظاهر مي

  .دهد الشعاع قرار مي جنسيت آنان را تحت
حال پس از بررسي اجمالي وضعيت زنان در سـينماي ايـران، بـه بحـث مفهـوم جنسـيت و       

تر از نوع جنسـيت آنـدروژن در    شود تا تحليلي اصولي گيري آن پرداخته مي عوامل مؤثر بر شكل
  .دست آيد سينماي ايران به

  سيتمفهوم جن
شد و در حوزة  او يكي شمرده مي 3با جنس) هويت جنسي(فرد  2، جنسيت19671پيش از سال 

 بـودن جنسـيت فـرد    امروزه، تمايز اين دو اصطالح و برساخته ،د؛ اماش شناسي مطالعه مي زيست
شـود   هاي زن و مرد مربـوط مـي   به آن جنبه از تفاوت جنسيت. پذيرفته شده و بسط يافته است

شناختي مردان و  هاي زيست بر تفاوت گيرد؛ اما جنس اجتماعي و فرهنگي شكل مي كه به لحاظ
بودن خـودش   بودن و مرد هويت جنسيتي، عموماً، برمبناي اعتقاد فرد به زن. شود زنان اطالق مي

 واقع، جنسيت در. اش تناسب نداشته باشد شناختي هرچند امكان دارد با جنس زيست ؛تكيه دارد
  .]207، ص15[ يابد ارتباط مي 4»ي فرهنگي استقراريافته پيرامون جنسها همبستگي«با 

گيـرد و بـدان معنـا     برمـي  هاي اجتماعي روابط زن و مـرد را در  عرصه همة جنسيت ،بنابراين
تأثير الگوهاي  تحت هاي اجتماعي ترين سازمان ترين واحد اجتماعي تا بزرگ از كوچك. بخشد مي

شـناختي و   با چنين فرضي، بايد پذيرفت كه هيچ مبنـاي زيسـت  . ندا جنسيتيِ مستقر در جامعه
درحقيقـت،  . هـاي جنسـيتي در جامعـه وجـود نـدارد      ها و نـابرابري  اي براي وجود تفاوت غريزي
محصـول تفـاوت جايگـاه دو جـنس در سـاختار فرهنگـي، اجتمـاعي و         هـاي جنسـيتي   نابرابري

  .]همان[ند ا اقتصادي يك جامعه
  گيـري  هاي جنسيتي در جامعه و تـأثير فرهنـگ بـر شـكل     بتدا طرحاين پژوهش قصد دارد ا

هاي جنسيتي بم و مفهوم  بررسي كند و سپس بازنمايي طرح را با كمك نظريات ساندرا بمها  آن
  .كندواكاوي  )فيلم دو(آندروژني را در سينماي ايران 

                                                        
اكتسـاب   ةپنج سال مصاحبه با اگنس، نظريـ  و  او پس از سي. مورد اگنس را مطرح كرد در اين سال، گارفينكل. 1

   .ستا  اكتسابي طبق اين نظريه، جنسيت. وضعيتي را انتشار داد
2. gender  
3. sex 
4. culturally established correlates of sex 
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  پيشينة پژوهش
وجوهـاي   نگارندگان بـا جسـت  . در اين بخش، مطالعات مرتبط با حوزة پژوهش آورده شده است

خود دريافتند كه استفاده از تمهيد آندروژني در سينماي ايـران تـاكنون پـژوهش نشـده اسـت؛      
بـا عنـوان    )1394(مقالة يوسـفيان كنـاري و مشـكواتي    توان به  اما در حوزة ادبيات نمايشي مي

هـاي   نامـه  يشكاركردهاي استفاده از نقاب و تمهيـد آنـدروژني در پرداخـت شخصـيت در نمـا     «
هـاي ايرانـي    نامـه  اشاره كرد كه در آن به بحث نقاب و كاركردهاي آن در نمـايش » معاصر ايران

هـا   نقـاب بحـث  اساس اين مقاله،  بر. پرداخته شده است) آثار بهرام بيضايي و حميد امجدمانند (
. ضـمني  صـورت  يـا  ،دارد عيان صورت يا :است شده داده نشان صورت دو به نمايشي ادبيات در

 در .دهـد  مـي  نشـان  پـوش  اربـاب  يـا  نوكرپوش پوش، مرد پوش، زن شكله ب را خود عيان صورت
 شكسـتن  بـراي  ترفنـدي  ديگري هيئت به شدن تبديل وها  نقاب از استفادهساختاري،  كاربستي
هرچنـد نـامربوط   (از آثار ديگـري كـه    .]9[ است مدرن نگارش سبك در مكاني ـ زماني مرزهاي

پوشـي از   تـوان بـا چشـم    انـد، مـي   ه بررسي حضور زنان در سينماي ايران پرداختـه ب) به بحث ما
اشـاره كـرد؛ كـه در    ) 1373(جمعـدار  ، به ]5) [1383(پژوهش عمومي و غيرتخصصي سلطاني 

بررسـي   1372هاي خانوادگي و اجتمـاعي پـس از انقـالب تـا سـال       شخصيت زن در سريالآن 
مشـكل اصـلي زن در سـينماي ايـران ناشـي از      «، گـر  هـاي پـژوهش   اسـاس يافتـه   بر. شده است
اي كـه   بـه گونـه   ؛بودن تصوير زن در جامعه و بازنمـايي آن در سينماسـت   بودن و قالبي مخدوش
ايـن تصـاوير منفـي و    . انـد  هاي احساساتي و فاقد تفكر تصـوير شـده   غلب انساناها زنان  در فيلم
  ].1[ »هاي فرهنگي است اي متأثر از انگاره كليشه
ــونيييــرات نقــش زن در جامعــه و تلوتغ« ــا ) 1380(اودراد رپژوهشــي از » زي اســت كــه ب
 1374هـاي ايرانـي    شناختي سينما به بررسي سريال گيري از تحليل محتوا و رويكرد جامعه بهره

ها بازتاب وضـعيت زنـان در    دهد كه اگرچه سريال هاي او نشان مي يافته. پرداخته است 1378 تا
انـد و تغييـرات و تمـايزات را بـه شـكلي       چگونگي نمايش آن دخالـت داشـته   در ،اند جامعه بوده

  .]2[ اند داده  آميز نشان اغراق
تـا بعـد    1309هاي اشتغال زنان در سينماي ايران  نقش  )1379(همتي  در پژوهش ديگري،

ا دوره ر پـنج هـا،   گر با تحليل محتـواي فـيلم   پژوهش. كند مرحله بررسي مي پنجاز انقالب را در 
اسـتفاده از زنـان بـراي تـرويج     : 1316ـ1309دورة اول . 1: كند بندي و تحليل مي چنين تقسيم

حضـور زنـان در مشـاغلي چـون خواننـدگي كافـه و       : 1338ـ1327دورة دوم  .2كشف حجاب؛ 
ديـده،   زنان، پرسوناژهايي آسيب: 1348ـ1339دورة سوم  .3كاباره، رقاص، نظافتچي، مستخدم؛ 

دورة چهــارم  .4خـورده؛   بــر، قاچـاقچي، روسـتايي فريـب    د، خيابـاني، جيـب  گـر  روسـپي، كابـاره  
ــ1349 ــه: 1357ـ ــل و خان ــين؛  زن منفع ــنجم  .5نش ــ1358دورة پ ــم: 1375ـ ــداد  ك ــدن تع ش

  .]8[) رقاص، خواننده و روسپي(ديدة اجتماعي  حذف زنان آسيب هاي زن، شخصيت
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 اعتمـاد  يآثار رخشان بنيستيِ به نقد فمن) 1384( صديقي خويدكياز سوي ديگر، راودراد و 
در . سـت سـاز ا  ايـن فـيلم   فاصلة طبقاتي از عناصر كليدي در آثاراند كه  اند و نشان داده پرداخته

. يابنـد  اي زنان ظهور مـي  بيشتر زنان هنوز در مشاغل كليشه) 1368ـ1367( او هاي ابتدايي فيلم
مسـتقل،   رفتـه چهـرة زنـان    ، رفتـه 1379تا  1370هاي  ؛ اما در فاصلة سال...)دار، بافنده و خانه(

  .]4[ شود مسئول، داراي قدرت مديريت نشان داده مي
بررسـي تغييـرات   ، بـه  1370و  1360دو دهـة  هاي  فيلممقايسة با  ،)1385(عليپور انوريان 

بـا   نقش زنان در سينماي پـس از انقـالب را   پرداخته است و نقش زن در سينماي بعد از انقالب
نتـايج  . بررسي كرده است تحليل محتواي كيفي و رويكرد نظري مكتب نوسازي استفاده از روش

مادر سنتي ـ  عنوان همسر به 1360هاي دهة  عموماً زنان در فيلم دهد كه تحقيقات وي نشان مي
هـاي   نقش ششدن و پذير شخصيت زن اندكي به سمت مدرن 1370اند؛ اما در دهة  تصوير شده
  .]6[ هاي جنسيتي رفته است متمايزي از كليشه متفاوت و

  مباني نظري
  ساندرا بم) فرهنگي(ة طرحوارة جنسيتي و عينك جنسيتي ينظر

ها و روابطـي كـه ادراك فـرد را     متشكل از تداعي اند هايي شناختي هاي جنسيتي شبكه طرحواره
ا هـا ر  ساندرا بم، تـدوينگر ايـن نظريـه، طرحـواره    . دهند جهت ميها  آن كنند و به ساماندهي مي

هـر فـرد در سـاختار    ، طبق اين نظريـه . منظور درك و شناخت پردازش جنسيتي به كار بست به
هاي مـرتبط بـا جنسـيت     اي از تداعي را مجموعهها  آن اي جنسيتي دارد كه طرحواره دانش خود

توسـط فرهنـگ و    ها و همچنين رشد و تحول جنسـيت  شدن اين طرحواره  برساخته سازند و مي
  .]364ـ354، ص10[ دهد جامعه رخ مي

هـاي   با انتشار فهرسـت نقـش  ] 10[چهارده سال پس از گارفينكل و مورد اگنس، ساندرا بم 
هاي او بـه ابـداع    پژوهش. سي جنسيت پديد آوردشنا روانتحولي در مطالعة ) BSRI(جنسي بم 

و هـم  هاي شخصيتي نيرومند زنانه را داراسـت   هم ويژگي فرد آندروژن. مفهوم آندروژني انجاميد
  .هاي شخصيت نيرومند مردانه را ويژگي

هاي زنانة مورد پسـند   گيرد كه بيست عدد آن ويژگي شصت صفت را دربرمي BSRIفهرست 
 هـاي مردانـة پسـنديده و بيسـت عـدد نهـايي       ويژگـي  انـد، بيسـت ويژگـي ديگـر آن     در اجتماع

ا به هـر ويژگـي   دهنده مختار است در هفت سطح تمايل خود ر پاسخ. هاي خنثي هستند ويژگي
براساس فـرم   ماده  را با سي »فهرست«فرم كوتاه  1981در سال  ساندرا بم ،پس از آن. ابراز دارد

نامـه را بررسـي    منظور برآورد پايايي فرم كوتاه، همساني دروني اين پرسـش  او به. بلند انتشار داد
ه از فـرم بلنـد از لحـاظ    دست آمد كه بيانگر پاياتر بودن فرم كوتـا  به 90/0 همساني دروني. كرد

هـا   در اين مقاله از فرم كوتاه بـراي بررسـي نمونـه    ،به همين علت. سنجي است خصوصيات روان
  .شود استفاده مي
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  هاي مختلف بر اساس پژوهش ميداني ساندرا بم صفات جنسيت. 1جدول 
  خنثي  مردانه زنانه

  باوجدان  پايبند به عقايد و باورهاي خود باعاطفه
  شناس وظيفه  لمستق دلسوز

  مزاج دمدمي  جرئتبا حساس به نيازهاي ديگران
  قابل اعتماد  شخصيت باثبات و قوي فهميده
  حسود  نافذ غمخوار

  رازدار  توانايي رهبري شدة ديگراندارمشتاق به تسكين احساسات جريحه
  سازگار  تمايل به ريسك گرم و صميمي

  مغرور  گر سلطه و بامالحظهقلبخوش
  دار مردم  گيري قاطع گرايش به موضع د به بچهمنعالقه

  پايبند به سنت  پرخاشگر ماليم
  

اسـت تـا    شـده هاي فرهنگـي گونـاگون اسـتفاده     در موقعيت نامة نقش جنسيتي بم پرسش
هـدف   .]129، ص14؛ 535، ص12[ سازي نقش جنسـيتي فـراهم كنـد    مقياسي را براي كليشه
. ، زنانگي، آندروژني رواني و نامتمـايز بـوده اسـت   هاي جنسيتي مردانگي اين مقياس تعيين سنخ

نامه از مقياس مردانگـي نمـرة بـاال و از مقيـاس زنـانگي نمـرة پـايين         افرادي كه در اين پرسش
افـرادي كـه از مقيـاس زنانـه نمـرة بـاال و از       . شـوند  بياورند، داراي جنسيتي مردانه محسوب مي

نسيتي زنانه هستند؛ اما اگر كسـاني در هـر دو   نمرة پايين بگيرند، داراي نقش ج مقياس مردانه
بـا  . شـوند  بنـدي مـي   عنوان افراد آندروژن طبقه مقياس مردانه و زنانه نمرة بااليي كسب كنند، به

ر اثر اجراي اين تسـت، افـراد بـه شـش دسـته تقسـيم       بتوان گفت  تر مي تر و جامع نگاهي دقيق
ـ  مي ه، آنـدروژن، نزديـك بـه زنانـه، كـامالً زنانـه و       شوند كه شامل كامالً مردانه، نزديك به مردان

  .شود خنثي مي
كنـد كـه    او بيـان مـي  . نامـه اسـت   برخاسته از تحقيقات بم در اين پرسـش  مفهوم آندروژني

تناسب موقعيت است؛ يعنـي   ي انعطاف فرد در اتخاذ رفتارهاي مردانه يا زنانه بهامعن آندروژني به
گـر و حسـاس نيـز     نگي، در عين خشـونت، مشـاركت  شخص به فراخور موقعيت اجتماعي و فره

اسـتانداردهاي جنسـيتي رهاسـت و بـا اتخـاذ        از محـدوديت  شخص آنـدروژن . باشد يا بالعكس
. ]464، ص13[كند  رفتارهاي مردانه يا زنانه بر فشارهاي ناشي از نقش سنتي جنسيتي غلبه مي

كند؛ امـا   شدة خود ارزيابي مي دراكخود را با توجه به جنسيت ا البته بايد در نظر داشت كه فرد
سـازگار   در اجتمـاع هـا   آن ممكن است اين ارزشيابي با هنجارهاي اجتماعي يا نقـش جنسـيتي  

صورت دچـار افسـردگي، اضـطراب، نااميـدي و طردشـدگي از طـرف اجتمـاع          نباشد كه در اين
ماعي و فرهنگي عبارت ديگر، ممكن است زني با توجه به موقعيت اجت به .]25، ص16[شوند  مي
دليـل   اما به ،نيز تا حدي موفق شود شرفتارهاي مردانه از خود بروز بدهد و در پيشبرد كار خود
هاي محدود جامعه مبني بر نپذيرفتن او در قالبي مردانه، دچار اضطراب، افسردگي و حتـي   بافت
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ارد، يكسـاني و  باره اذعان كردند كه در برخي مـو   اين اسپنس و هلمريج نيز در. دشوطردشدگي 
آيـد و   هنجاربودن فرد بـه حسـاب مـي    شاخصي از به هاي مخصوص جنسيتي رنگي در ويژگي هم
  .]30، ص16[ ل و مطلوب باشدئاتواند ايد مي

ساندرا بم، بعد از تدوين مقياسي براي مردانگي و زنانگي و ابداع مفهوم آندروژني، به بررسـي  
هـاي جنسـيتي و تـأثير متقابلشـان در فرهنـگ و       بها و برچس ها، كليشه تري دربارة نقش عميق

 1او در كتابي به همين نام. اين بررسي به تدوين نظرية عينك جنسيتي انجاميد. جامعه پرداخت
پـود فرهنـگ و جامعـه     و هاي پنهان مربوط به جنسيت با تار كند كه فرض بر اين نكته تأكيد مي

گـر بـه جـاي     نامد و تـالش دارد پـژوهش   يم) عدسي(ها را عينك  اين فرض بم. آميخته است در
  .]12، ص11[ هاي جنسيتي را پيدا كند نگريستن از پس عينك، توانايي بررسي عينك

مريكـا  ادهد كه چگونه فرهنـگ جامعـة    ، نشان مي»هاي جنسيتي عينك«نظرية بم، با طرح 
نظـر او،  بـه  . ده اسـت كـر هاي مردمحـور، زنـان را از برخـي امتيـازات محـروم       وسيلة سياست به

هاي بين جنس مذكر و مؤنث بررسي شـود؛ بلكـه    مناظرات فرهنگي نبايد صرفاً از لحاظ تبعيض
محوري، فرهنـگ امتيـاز بخشـيدن بـه      را از اين ديد واكاوي كرد كه چگونه مردها  آن الزم است

 ةهمـ  حقيقت، بم با تدوين نظرية عينك جنسـيتي  در. كردن زنان را آفريده است مردان و محروم
هاي بيروني، نظرية يادگيري اجتماعي، نظرية طرحـوارة جنسـيتي را    أكيدهاي مربوط به نظريهت

آمـدن   وجـود  در بـه  در خود جمع كرده است و تأكيـد بـر زمينـة اجتمـاعي و فرهنگـي را نيـز      
  .افزوده استها  آن بر هاي جنسيتي عينك

، ثابـت  )نك جنسيتيطرحوارة جنسيتي و عي(اش  هاي پيوسته س پس از بررسيشنا روان اين
يابـد و دو قطـب مردانـه و     تأثير فرهنگ و اجتماع، تغيير و تحول مـي  كرد مفهوم جنسيت، تحت

آفريند؛ افرادي كه براي سـازگاري بـا    نيز مي) افراد آندروژن(نوردد و جنسيتي تازه  مي زنانه را در
د در اعمال و رفتار شكل نيرومن  هاي هر دو جنس را به ويژگي موقعيت فرهنگي و اجتماعي خود

  .برند كار مي خود به

  روش پژوهش
اسـاس فـرم    فيلم در هر سكانس استخراج شده، سپس بر هاي هر دو  ، ابتدا كنشپژوهشدر اين 

هـا مشـخص    هاي فيلم و سنخ جنسيتي شخصيت شدهتحليل  ها در قالب صفات كوتاه بم، كنش
موقعيـت بـه موقعيـت     كيـ    و نه تصادفيتغيير آگاهانه « ،هابلر .ي به تعريف ا ،كنش. شده است

موقعيـت  : دهد وجهي را نشان مي نش هميشه ساختاري سهك كشود؛ بنابراين ي گفته مي» بعدي
  .ت به سوي موقعيت جديدكوشش براي تغيير آن و حركموجود، 

                                                        
1. The lenses of gender 
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هـا   هـاي جنسـيتي نمونـه    گرفتن سنخ هاي جنسيتي بم، دليل شكل در ادامه با نظرية عينك
  .است ي شدهو بررستحليل 

 هـاي اصـلي مـرد و زن    صفات مندرج در فرم كوتاه بم و الگوهـاي گـافمن بـراي شخصـيت    
. بـوده اسـت  » سـكانس « يك از متغيرها واحد تحليل يا شمارش هر. جداگانه محاسبه شده است

چهـرة   زنـان  انتخاب شده است كـه در سـاختار روايـي آن    دو فيلمبراي جامعة آماري پژوهش، 
  .به جامعه نشان دادند متفاوتي از خود

  ها تحليل نمونه
ساز زن و مرد  اكنون با دانستن مفهوم آندروژني، به تحليل اين مورد در دو فيلم از دو فيلم

رخشـان  ( روسـري آبـي  و  )1383كامبوزيـا پرتـوي،   ( ترانزيـت  كافـه هـاي   فيلم: پردازيم مي
  .)1373اعتماد،  بني

  ترانزيت كافهتحليل نمود آندروژني در فيلم 
بـرادر  (هـاي ناصـر    رغـم مخالفـت   بهست كه بعد از مرگ همسرش،  ا زني ريحان: خالصة داستان

شود طبـق سـنت منطقـه، بعـد از      گيرد و حاضر نمي مي  ، گذران زندگي را خود به دست)همسر
نيازشـدنش از   آوردن اسـتقالل مـالي و بـي    دسـت  او براي به. مرگ همسر، با برادرش ازدواج كند

شـدن   رونـق  كـم . بخشـد  اندازد و رونـق مـي   نة همسر مرحومش را دوباره به راه ميخا ناصر، قهوه
موقعيـت را  ) بنـدد  مردي يوناني كه به ريحان دل مـي (رستوران ناصر و همچنين حضور زاخاريا 

هـاي   خانـه را بـا شـكايت    شود قهـوه  د تا اينكه باالخره ناصر موفق ميكن براي ريحان دشوارتر مي
بـه   كـردن مكـان   زنـد و بـراي اجـاره    باز مـي  يحان مجدداً از ازدواج با او سرمكررش ببندد؛ اما ر

  .كند اي ديگر در مجاورت رستوران ناصر مراجعه مي خانه قهوه
، )بـرادر همسـر ريحـان   (وردي  ريحان سورعباسي، ناصـر اهللا : ند ازا فيلم عبارت يها شخصيت

) فرزنـدان ريحـان  (مادر ناصر، ليال و سارا ، )زن ناصر(، زليخا )برادر همسر ريحان(وردي  كريم اهللا
  ).مرد يوناني(و زاخاريا 
. آورده شـده اسـت   2در جـدول  هـا   آن جداگانه محاسـبه و فراوانـي   هاي هر شخصيت كنش

بـودن هـر    دهنـدة ميـزان فعـال    بودنشـان، نشـان  ... هاي هر فرد، فارغ از مردانه يا زنانـه يـا   كنش
  .دكن شخصيت را براي نويسنده و مؤلف آشكار ميخصوص ميزان اهميت آن  بهشخصيت است و 

  
  
  



  319   ...دو فيلممثابة شخص آندروژن در  زن به

  هاي كافه ترانزيت شخصيت  فراواني كنش. 2جدول 
  درصد كنش فراواني كنش شخصيت
  43 18 ريحان

  24 10 ناصر و كريم
  12 5 زليخا و مادر ناصر

  12 5 ليال و سارا
  9 4 زاخاريا
  100 42 مجموع

  
شده است تا جنسـيت    م كوتاه بم تطبيق دادههاي فر با ويژگي هاي هر شخصيت حال كنش

  .دشومشخص  فرهنگي و اجتماعي و رواني فرد
  

  تحليل كنش ريحان براساس نظرية ساندرا بم .3جدول 
 خنثي مردانه زنانه كنش شخصيت

  ريحان

كردن عمومي لزومسكوت در مقابل مطرحـ
 خانهازدواج ريحان با ناصر در قهوه

 ماليم
 

 دار مردم

در»نه«صورت علنياز مخالفت بهابرـ
 )برونمراسم خلعت(گردهمايي زنان

 گرم و صميمي
/مستقل

  جرئت با

اظهار ناراحتي از خريدها و كادوهاي ناصر ـ 
 ها براي خانه و بچه

مند به  عالقه
 بچه

گرايش / مستقل
گيري  به موضع

 جرئت با/ قاطع
 

ديوار خانه براي دفع حرف ) ساختن(باالبردن ـ 
 مردم دربارة اراذل كوچه

 مالحظه با
پايبند / مستقل

به عقايد و 
  باورهاي خود

 دار مردم

 اعمال زنانه نان پختن و آشپزيـ

به ناصر؛ اما با ماليمت و تا»نه«اظهار اولينـ
 حدي غيرمستقيم

 ماليم
پايبند به عقايد 
  و باورهاي خود

چمدان بستن و ترك خانه براي بازگشت بهـ
در جواب ليال كه نگران نظر ناصر است، (يار د
اختيار ما  همگ. هها چه ربط دار ناوبه «: گويد مي

 )»هاست؟ناودست

 
/ مستقل

 جرئت با
 مغرور

زدن ليال به خاطر سيگاركشيدن در نبود  كتكـ 
 او و سارا و بعد از آن گريه و مويه

/ دلسوز/ عاطفه با
مند به  عالقه

 بچه

/پرخاشگر
گرايش به 

گيري  موضع
 قاطع

 

  خانة كوهستان بازكردن قهوهـ 
تمايل / مستقل

  به ريسك



1397پاييز ، 3، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   320

خنثي  مردانه زنانه كنش شخصيت
و)مرد يوناني(شروع ارتباط دلي با زاخارياـ

شدن و سوزاندن دست نشيني و هول عقب
 هنگام ورود و حضور او در آستانة آشپزخانه

گرم و / عاطفه با
  ماليم/ صميمي

دار مردم

ها برايانهخرفتن پيش رئيس صنف قهوهـ
دفاع از خود و ادامة كارش و ذكر اينكه فقط
آشپزي بلد است و زن اگر آشپزي نكند، چه

.كند
 ماليم

شخصيت 
 ثبات و قوي با

دار مردم

دردي و داشتن دختر روسي، هم نگهـ
مشكالتي كه دختر همةرغم  بهكردن با او؛  گريه

.ممكن است ايجاد كند

/قلبخوش
مشتاق به

/دندا تسكين
/خوار غم

حساس به
هاي ديگراننياز

يل بهاتم
ريسك

/وجدان با
دار مردم

اعتراضش به ادارةدليلدادزدن سر ناصر بهـ
ابتدا سعي دارد با ماليمت جوابش را. (خانه قهوه

كند و ريحان براي روي مي بدهد؛ اما ناصر زياده
زند و او را بيرون بار سرش داد مي اولين

.)كندمي

با/ يممال
مالحظه

/پرخاشگر
گرايش به

گيري موضع
جرئت با/ قاطع

مغرور

ابراز عالقةدليلدرآوردن لباس سياه بهـ
 زاخاريا

عاطفه با
كردن او ازايستادن در روي كريم و منعـ

 دلسوز/ باعاطفهكردنشزدن زاخاريا و بيرونكتك
/پرخاشگر
 گر سلطه

/وجدان با
دار مردم

حان پيش زليخا براي جلب حمايت ورفتن ريـ
 برانگيختن او به مخالفت با اين ازدواج

 دلسوز
شخصيت

 باثبات و قوي
قابل 
اعتماد

جواب منفي به خواستگاري زاخاريا؛ اما باـ
ناراحتي و افسوس

قلب و خوش
 بامالحظه

 مستقل
پايبند به
 سنت

)

)  . 

ريحان: طبق تحليل هاي ذكرشده، ميزان صفات مردانه و زنانة ريحان، هر دو، باالسـت؛ بنـابراين او
محيطي بسـته و پايبنـد را بايد داراي جنسيتي آندروژن دانست. موقعيت اجتماعي و فرهنگي ريحان 
به سنت و آداب  و رسوم) او را وامي دارد براي تأمين نيازهاي خود و خـانواده  اش، يعنـي بـه   راه انـداختن
تنها ارث به جامانده از همسرش)، براي گذران زندگي، از خود رفتارهاي مردانه بـروز بدهـد قهوه خانه 
اين در حالي است كه ريحان، در نقش مادر و معشوق، بسيار نيز احساسات زنانه دارد؛ البته اين بـروز،
تحت تأثير رفتارهاي مردانه، كم رنگ جلوه مي كند. طبق نظـر بـم، افـراد آنـدروژن     كـارايي و رضـايت
بيشتري در زندگي دارند؛ اما بايد در نظر داشت كه گاهي موقعيت فرد را چنان در فشار مي گذارد كـه
ناچار به بروز صفاتي مردانه مي شود و مثالً ممكن است اگر همسر ريحـان فـوت نمـي    كـرد، او هرگـز

دست به چنين اقداماتي نمي زد. فراواني كنش ريحان نيز فاعليت او را مي رساند.
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خنثي مردانهزنانهكنش  شخصيت

و ناصر
كريم

خانة ريحان نزد رئيس از قهوه  شكايتـ
صنف

گرايش/ گر سلطه
گيري به موضع
قاطع

پايبند به
سنت

اعالم عمومي لزوم ازدواج ريحان باـ
خانه خودش در قهوه

گرايش/ گر سلطه
گيري به موضع
قاطع

بند بهپاي
سنت

خريد دوچرخه براي سارا و وسايلـ
براي خانه

حساس به نيازهاي
مند به عالقه/ ديگران

 بچه

تأكيد بر/ گر سلطه
وجه حمايتي خود

/باوجدان
پايبند به
سنت

فرستادن مادرش به خانة ريحان برايـ
گر سلطهنظارت و خاطرجمعي خود

پرخاشگردعوا با اراذل دم در خانة ريحانـ
پايبند به
/سنت
مغرور

زدن ليال به خاطر رفتن به كتكـ
بافي قالي

/پرخاشگر/ گر سلطه
توانايي رهبري

پايبند به
/سنت
مغرور

ساختن خانه براي ريحان قبل ازـ 
 جلب موافقت او به ازدواج

تأكيد بر/ گر سلطه  باعاطفه
وجه حمايتي خود

ربارةاعتراض كالمي كريم به ناصر دـ
كاري ناصر در خانة ريحان و سازش قهوه

 اين مرحله
قلب خوش/باعاطفه

خانة مجاور رستورانرفتن به قهوهـ
 خانهناصر و درخواست اجارة قهوه

گرايش به / مستقل
مغرور  گيري قاطع موضع

زدن تابلوي بزرگ و تازة رستورانـ
خانة ناصر براي مقابله با رونق قهوه

 ريحان

ش به گراي
 گيري قاطع موضع

حسود

ابراز دليل  كريم ساخاريا را بهـ
گر سلطه/ پرخاشگرزند اش به ريحان كتك مي عالقه

/حسود
پايبند به
سنت

خانة ريحان و درخواست  بستن قهوهـ 
 .)كند ريحان رد مي(ازدواج مجدد به او 

باعاطفه
گرايش/ گر سلطه

گيري به موضع
قاطع

پايبند به
سنت

.4 بم رادناس ظريةن اسبراس يمرك و صران نشك حليلت  دولج
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شوند و از طريق قدرتي كه در  هايي پايبند به سنت محسوب مي هردو شخصيت :ناصر و كريم 
هايشـان   شـود، بـه اعمـال خواسـته     ها حاصـل مـي   نتيجة همين پايبندي و محيط بسته براي آن

خللي در اين روند  كه اگر شخصي صورتي به. شمارند حق مي پردازند و اين را روندي طبيعي و به مي
دليل خواستن ريحان، در چنـد    به ،ناصر. آيند تا او را از دور خارج كنند درصدد برمي ايجاد كند،

فشـار كـريم و رسـوم معهـود      نهايت دهد؛ اما در واكنشي در مقابل عصيان او نشان نمي موقعيت
بسـتن  . (اي بهـره بجويـد   د از قدرت و نفوذ خـود در چنـين جامعـه   كن ناصر را مصمم مي منطقه
دهد و  نه تن به ازدواج با او مي :گذارد جواب مي اما ريحان هر دو خواستة او را بي) نخانة ريحا قهوه

  .)اي ديگر خانه اقدام به اجارة قهوه( داند اش را مانع كسب خود مي خانه شدن قهوه نه بسته
تا حدي كـه دسـت از اميـال و     ؛هايي مطيع سنت هستند شخصيتها  آن :زليخا و مادر ناصر

نهايـت  دراما  ،ناراضي است ازدواج همسرش با ريحان زليخا ابتدا از لزوم( كشند احساس خود مي
باعـث بـدخلقي ناصـر شـده      كند كه چرا با ردكردن پيشنهاد پذيرد و حتي با ريحان دعوا مي مي

داننـد كـه چـه كننـد      آيد و فقـط مـردان مـي    مي قبول دارند كه كاري از دستشان ها  آن .)است
  .)ديالوگ مادر ناصر(

  
  تحليل كنش زليخا و مادر ناصر براساس نظرية ساندرا بم .5جدول 

 خنثي مردانهزنانهكنش شخصيت

ليخا و ز
 مادر ناصر

دارتوصية مادر به زليخاي غصهـ
از سنت لزوم ازدواج ناصر با 

 ريحان
 دار مردم/ حسود  مطيع/ ماليم

مويه و گريه و زاري مادر درـ
 خانة اسماعيل مرحوم

   دلسوز/ باعاطفه

گردهمايي زنان براي راضيـ
 به ازدواجكردن ريحان

/گرم و صميمي
 مطيع

 تپايبند به سن 

رفتن زليخا به خانة ريحان وـ
 فقط گريستن

 حسود  ماليم/ باعاطفه

دليلاعتراض به ريحان بهـ
 مخالفتش با ازدواج

 پايبند به سنت  مطيع/ ماليم

  
  ارا براساس نظرية ساندرا بمتحليل كنش ليال و س .6جدول 

  خنثي مردانه زنانهكنش شخصيت

 ليال و سارا

  جرئت با نرفتن ليال به مدرسهـ
  مستقل/ جرئت با فهميدهبافيرفتن ليال به قاليـ
  تمايل به ريسك سيگاركشيدن ليالـ
   مطيع/ماليمبر بودنآور و پيغامپيغامـ

 خانه كاركردن در قهوهـ 
ساس بهح
 هاي ديگراننياز

  دار مردم 
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  تحليل كنش زاخاريا براساس نظرية ساندرا بم. 7جدول 
 خنثي مردانه زنانه كنش شخصيت

  زاخاريا

خريدن هديه برايـ
 ليال و سارا

 قلب خوش/ عاطفه با
دادن حمايت و  نشان

 نوعي سلطه
 دار مردم

اظهار عالقه بهـ
 ريحان

  تمايل به ريسك ميميگرم و ص /قلب خوش/ عاطفه با
 

رقصيدن برايـ
شادكردن ريحان و 

 هابچه
 حساس به نياز ديگران/ باعاطفه

 
  وجدان با

خواستگاري ازـ
ريحان به شكل 

 رسمي
  

  دار مردم

  
در  را ها آن توان اما مي ،قابليت تحليل ندارند هايشان بودن كنش دليل كم ها به باقي شخصيت
هـاي   شخصـيت و  گـر روايـت   كننـدة موقعيـت و تسـهيل    اي تاييده شخصيت: دو دسته جاي داد

توان با مسامحه در دستة اول قـرار داد و زاخاريـا    مي سارا و ليال را. ايجادكنندة موقعيت جانشين
  .را در دستة دوم

  :دكرهاي فيلم را چنين برآورد  شخصيت  توان جنسيت ، ميذكرشدههاي  با توجه به تطبيق
پنج بـار  مثالً زيرا هنگامي كه صفتي  ،اند صفات مكرر نيز شمرده شدهها،  در شمارش ويژگي(
  .)دهد شده باشد، خبر از شدت، كيفيت و اهميت آن مي تكرار
  

  هاي كافه ترانزيت مجموعه تحليل صفات شخصيت. 8جدول 
  صفات خنثي  صفات مردانه صفات زنانه شخصيت
 14 25 24 ريحان

 12 18 6 ناصر و كريم
  5 0 11 ناصرزليخا و مادر

  1 3 3 ليال و سارا
  3 2 7 زاخاريا
 35 48 51 مجموع

  )1373اعتماد،  رخشان بني( روسري آبيتحليل نمود آندروژني در فيلم 
او پـس از فـوت   . فرنگـي اسـت   رسول رحماني صاحب كارخانه و مزرعـة گوجـه  : خالصة داستان

. اند، مدام نگران حـال پدرنـد   هكه همه ازدواج كرد ش،دختر  كند و سه همسرش تنها زندگي مي
  براي كار و درآوردن خرجـي خـانواده   تا اينكه نوبر كرداني؛ رود چيز طبق عادت او پيش مي همه

رسول رحماني كه از شرايط نوبر . شود وارد مزرعه و كارخانه مي) خواهر و برادر و مادر معتادش(
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حمـل مـواددليل  برادرش را كه به. اش سروساماني بدهد كند به زندگي مي شود، سعي مي باخبر
بعـد از آن. كند اي نيز مهيا مي براي مادر دستگير شده است، به قيد ضمانت آزاد و برايشان خانه

در اين بين، رسـول نيـز بـه او ابـراز. پذيرد وجه نمي هيچ سعي دارد نوبر را شوهر دهد؛ اما نوبر به
پس از آن،. كند نوبر با شادي قبول مي. كنند دهد كه پنهاني ازدواج كند و پيشنهاد مي عالقه مي

بـا( كننـد  شـوند و حضـور او را در خانـة خـود سـخت مـي       دختران رسول رحمـاني بـاخبر مـي   
كنـد تـا بـا رسول نيز زندگي مرفه و مايملكش را رها مي .)دادن نوعي محاكمة خانوادگي ترتيب

.نوبر زندگي كند
، قـدرت)كارگزار رسول(ي، نوبر كرداني، اصغر رسول رحمان: ند ازا هاي فيلم عبارت شخصيت

.، دختران و دامادهاي رسول رحماني)كبوتر، كارگزار رسول(
آورده شده و بعد از آن، تطبيق 8ها در جدول  طبق روند قبلي، ابتدا فراواني كنش شخصيت

.ارائه كردها  آن تا بتوان تحليلي براساس ؛ها با فرم كوتاه بم انجام شده است كنش
هاي روسري آبي شخصيت  فراواني كنش. 9دول ج

درصد كنش فراواني كنش شخصيت
39 19 نوبر كرداني

27 13 رسول رحماني
  14 7دختران

10 5 )كبوتر(قدرت
  6 3اصغر

4 2 شوهرهاي دختران
  100 49مجموع

تحليل كنش نوبر كرداني براساس نظرية ساندرا بم. 10جدول 
خنثي انهمردزنانهكنش شخصيت

نوبر
كرداني

مندپافشاري طلبكارانه و جرئتـ
 جرئت با/ مستقلبراي استخدام در كارخانه

/شناس وظيفه
 مغرور

جاي خود  كردن گوشت سر پرتـ
 به خاطر طعنة زني ديگر

باعاطفه
پايبند به عقايد و

گرايش/ باورهاي خود
 گيري قاطع به موضع

مغرور

رايكمك به پيرزن همسايه بـ
بازكردن راه گلويش

/دلسوز/باعاطفه
حساس به نيازهاي

ديگران
دار مردم
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برردكردن پيشنهاد رسول مبنيـ
گرفتن نصف حقوق زودتر از موعد و

درخواست آوردن خواهرش به
 مزرعه

/مند به بچه عالقه
حساس به نيازهاي

ديگران

/مستقل/ باجرئت
گيري گرايش به موضع

 قاطع
مغرور

دليلبه ) برادرش(زدن ناصر  تككـ 
حمل مواد

/مند به بچه عالقه
باعاطفه

/پرخاشگر/ گر سلطه
گيري گرايش به موضع

 قاطع
شناس وظيفه

باختة او دردل(رد حمايت مردـ 
مغرور مستقل/ پرخاشگر  شانداشتن خانهدربارة نگه)محل

 دليلپرخاش و مالمت مادر به ـ 
 ل موادكارگرفتن ناصر در حم به

حساس/ دلسوز
/مستقل/ پرخاشگر

گيري گرايش به موضع
 قاطع

/شناس وظيفه
باوجدان

اعمال زنانهكردن در خانة رسولكارـ
ترك خانة رسول و پياده بازگشتنـ 

 نهيب دختر رسولدليلبه خانه، به
مغرور  جرئت با/ مستقل حساس

و)خواهرش(رسيدگي به صنوبرـ 
پرستاري از او

/مند به بچهعالقه
 عاطفهبا

ناراحتي نوبر از اينكه رسول قصدـ
 دارد او را شوهر دهد

 حساس
پايبند به عقايد و 

 باورهاي خود
حسود

نرفتن او براي حضور در بار زيرـ
از سوي(مراسم خواستگاري 
 )ميانجي ازدواج

حساس
پايبند به/ باجرئت

/عقايد و باورهاي خود
گيري گرايش به موضع

 قاطع

مغرور

قبول پيشنهاد ازدواج پنهاني باـ
 رسول

باعاطفه
كار نكردن در مزرعه بعد از ازدواجـ
فراركردن از دست رسول عصبانيـ

گرفتن پشت درخت و صندوق  و پناه
ميوه

ماليم

و نوشيدني برايمهياكردن غذاـ
اني تعارف برسول و با خنده و مهر

كردن
باعاطفه

سازگارماليمابراز نگراني براي رسولـ
كردن مقابل رسول وگريهـ

 كردن شكايت دخترهامطرح
حساس به/ماليم

دار مردمنيازهاي ديگران
شدن وقصد ترك خانه و راهيـ

شدن هنگامي كه ماشين پشيمان
بيندرسول را مي

/دلسوز/فهطباعا
حساس به نيازهاي

ديگران
باجرئت
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  تحليل كنش رسول رحماني براساس نظرية ساندرا بم. 11جدول 

  
  

 خنثي مردانهزنانهكنش شخصيت

رسول 
  رحماني

شدن امورانجامنظارت بر درستـ
حال  عين پرخاشگري و در(كارخانه 

 )عطوفت با كارگران
 باعاطفه

/ پرخاشگر
 گر سلطه

با / دار مردم
/ وجدان

 شناس وظيفه

 انتخاب كارگرهاـ 
به نيازهايحساس

 ديگران
 گر سلطه

 

كردن كل كارگران برايمهمانيـ
 عيد

 گر سلطه دلسوز /باعاطفه
با / دار مردم

 وجدان

اجتناب از دادن افسار خود به ـ 
 )به تعبير خودش(دختران 

 

گرايش / مستقل
گيري  به موضع
 قاطع

 مغرور

پيشنهاد گرفتن نصف حقوقـ
 از موعد به نوبرزودتر

 باعاطفه
تأكيد بر وجه 

 حمايتي
 دار  مردم

بخشيدن خانة قدرت به نوبر، بعدـ
 از ازدواج قدرت

 دلسوز /باعاطفه
تأكيد بر وجه 

 حمايتي
 دار مردم

برداشتن رسول به سمت نوبرخيزـ
عدم حضورش  دليل  از عصبانيت به
 در خواستگاري

 دلسوز
/ پرخاشگري

 گر سلطه
 مغرور

 ترك خانه براي چند روز وـ 
 خبر گذاشتن بقيه بي

 

گرايش / مستقل
گيري  به موضع
 قاطع

 

رفتن پيش نوبر و پيشنهاد ازدواجـ
 به او

 تمايل به ريسك باعاطفه
 

از دختران بهةعصبانيت و گلـ
محاكمه خانوادگي و  ةجلس دليل
 كردنسكته

 باعاطفه
/ پرخاشگر

  گر سلطه

رفتن پيش نوبر بالفاصله بعد ازـ
رغم  بهرستان ي بيماصمرخ

 هاي دخترانتهديد
 باعاطفه

 /تمايل به ريسك
 مستقل

 باوجدان

بازگشت به خانه و اعالم عمومي ـ 
 تصميمش مبني بر ماندنش با نوبر

 باعاطفه/ قلب خوش
 /تمايل به ريسك

  مستقل

ترك خانه و اموال براي زندگيـ
 در كنار نوبر

حساس به نيازهاي
 باعاطفه/ديگران

 /يسكتمايل به ر
  جرئت با/ مستقل
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، )مردانـه  21زنانه و  25(بودن هر دو صفت مردانه و زنانه در نوبر  با توجه به باال: نوبر كرداني
اما خصوصيات روانـي و رفتـاري نـوبر در دو برهـة      ،توان او را داراي جنسيت آندروژن دانست مي

قل، جســور، كــاري، مســت ، شخصــيت او)قبــل از ازدواج(دورة اول : اش متفــاوت اســت زنــدگي
بعد (شود؛ اما دورة دوم  صورت مشهود در او ديده مي است و نمود آندروژني به  پرخاشگر و جدي

ديگـر در  . شـود  تبـديل مـي  ) براساس فـرم بـم  (نوبر به شخصيتي با وفور صفات زنانه  )از ازدواج
دار بـر  مـان فرمطيـع و ماليـم و   . شـود  در فضا و چارچوب خانـه تصـوير مـي   . كند مزرعه كار نمي

نهايت درنوعي الگوبرداري از تصوير سنتي زن است كه  ازدواج دليلاين تفاوت رفتار به . دشو مي
وجه، باعث نگاه متفاوت بـه   هيچ ، به)اعتماد رخشان بني(بودن مؤلف  زن. شود زن با ازدواج رام مي

  .ردگذا صحه مي بر نگاه مردساالرانة جامعه به شكلي متفاوت فقطزن نشده است و 
در مردانه بودن جنسيت رسول شكي نيست؛ منتها مردي بـا عطوفـت قلـب    : رسول رحماني

اش  گـري  اش دربارة كارگران، مدام بر موقعيـت و سـلطه و حمايـت    او در حين خيرخواهي. بسيار
گويد كـه افسـارش را بـه     به دخترش مي( كردن اعمال به خود را ندارد تحمل ديكته. تأكيد دارد

هاي او به عزيزان خود آشكار است  هايش در خطاب نگاه او به زن و نگراني. )دهد نميها  آن دست
  .)نامد و نوبر را بچه، غربتي و پاپتي دختران خود را لوس مي(

  
  تحليل كنش دختران رسول براساس نظرية ساندرا بم. 12جدول 

 خنثي  مردانه زنانه كنش  شخصيت

دختران 
  رسول

 دلسوز/ باعاطفه/ ممالي ابراز نگراني براي پدرـ 

 پختن غذا و آوردن براي پدرـ 
/ دلسوز/باعاطفه/ماليم

    اعمال زنانه
 

بشقاب(توجه به ظواهر و تجملـ
 )سرخيگل

  
 داري مردم

 دلسوز/ باعاطفه كردن براي مرگ مادر گريهـ 

آوردندليلپرخاش به نوبر بهـ
 چاي هنگام روضه

  پرخاشگري 
 

 ها ز بچهمراقبت اـ 
/ دلسوز/باعاطفه/ماليم

 اعمال زنانه
  

كردن اونزد نوبر رفتن و مجابـ
  براي ترك رسول

/پرخاشگري
 گري سلطه

 حسود

ستوردادن به كارگران وـ د
  پرخاشگري

/پرخاشگر
  گر سلطه

  
 هاي جامعـه  كردن وضع زندگي رسول و مهر تأييد بر ارزش واضح ها نقش آن :دختران رسول

عالقه به ظـواهر و تجمـل و   : رفتارهاي تيپيك زنان ثروتمند است ها رفتار و كردار آن. ن استزد 
  .حال همچون موم در دستان همسران خود عين به نفس باال و در داشتن اعتماد
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  براساس نظرية ساندرا بم) كبوتر(تحليل كنش قدرت . 13جدول 

  
، )قبـل از ازدواج (جنسيت رواني او نيز همچون نـوبر دو دوره دارد؛ دورة اول   ):كبوتر(قدرت 

هـاي رهبـري،    اي جسور و گستاخ با توانـايي  ، روحيه)ريش و سبيل(شخصيتي با ظاهر مردگونه 
دورة . او را شخصيتي آندروژن ناميـد توان  مستقل و جدي و نمود اسمش يعني قدرت است و مي

نامنـد و همچـون ايـن اسـم، او حسـاس و       اش كبوتر مـي  ، او را با اسم واقعي)بعد از ازدواج(دوم 
، گويي وجود ارزشي به نام ازدواج )اعتماد بني(زعم مؤلف  به. دشو دار ميبر فرمانماليم و مطيع و 

  .كردن زن الزم است براي رام
  

  اصغر براساس نظرية ساندرا بمتحليل كنش . 14جدول 
  

 خنثي مردانه زنانه كنش شخصيت

  اصغر

انتخاب و مديريت كارگرها وـ
 تقسيم گوشت برايشان

 شناس وظيفه/ باوجدان  گر سلطه باعاطفه

 باعاطفه رساندن گوشت به نوبرـ 
 

 باوجدان

دستوردادن به كارگران وـ
  پرخاشگري

/ پرخاشگر
   گر سلطه

  
  يل كنش شوهرهاي دختران براساس نظرية ساندرا بمتحل. 15جدول 

 خنثي مردانه زنانه كنش شخصيت

  شوهرهاي دختران
  دادن امور دستور به زنان خود براي انجامـ 

/پرخاشگر
  گر سلطه

هايشان دربارةتخطئة زنان خود براي نگرانيـ
 گر سلطه  پدر

 
  
  

 خنثي مردانه زنانه كنش شخصيت

قدرت 
  )كبوتر(

شدن اموررت بر درست انجامنظاـ
 كارخانه

حساس به نيازهاي 
 ديگران

/پرخاشگر
 گر سلطه

 شناس وظيفه

 درددل با نوبرـ 
گرم و /باعاطفه

 صميمي
  نافذ

 

 اعمال زنانه كاركردن در خانة رسولـ 
  

زدن با چوب و بعددعوا و كتكـ
 گريستن

 باعاطفه
/پرخاشگر
  گر سلطه

و رنگي بعد ازپوشيدن لباس زنانهـ
 شدنعروس

 ماليم/ باعاطفه
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تحليـل ندارنـد؛ امـا     ظرفيت هايشان كنشبودن  دليل كم بهها  آن :اصغر و شوهرهاي دختران
  .گر روايت دانست هاي تاييدكنندة موقعيت و تسهيل را شخصيتها  آن توان مي

بنـدي   هاي زنانه و مردانـه چنـين جـدول    ها، كنش ها و ويژگي حال با توجه به تطبيق كنش
  :شده است

  هاي روسري آبي مجموعه تحليل صفات شخصيت. 16جدول 
  خنثي  همردان زنانه شخصيت
  14  21 25 نوبر كرداني

  7  22 15 رسول رحماني
  2  3 13 رسولدختران

  3  3 2 اصغر
  1  5 6 )كبوتر(قدرت

  0  3 0 شوهرهاي دختران
  27  57 61 مجموع

  گيري نتيجه
هـاي   نظريـه . گـذارد  گيري هويت جنسيتي صحه مي شكل هاي بيروني اين پژوهش ابتدا بر نظريه

هـاي   نـد كـه در نمونـه   معتقدتأثير فرهنگ و جامعه  جنسيتي تحت گيري هويت بيروني به شكل
. شـود  گيـري جنسـيت ديـده مـي     مورد بحث اين اثرپذيري به صورت مشهودي در جريان شكل

هـا را داراي جنسـيتي    هاي زن اول فيلم ها براساس طرحوارة جنسيتي بم، شخصيت تحليل نمونه
هـايي آنـدروژن نيـز     هـا بـه شخصـيت    تيـك از شخصـي   شدن هر آندروژن دانست و دليل تبديل

مرگ همسـر و لـزوم درآوردن خرجـي خـود و     : ترانزيت كافه( هاست تأثير شرايط مضطر آن تحت
نبود پدر، معتادبودن مادر و لزوم درآوردن خرجي براي خود و خـواهر و  : روسري آبيفرزندانش؛ 

نيازهاي اوليه چون خورد و  چه بسا(بدين ترتيب، زنان براي دستيابي به نيازهاي خود  .)برادرش
مجبور به تغيير خود و رفتارهايشان هستند و در عين حالي كه احساسات زنانه دارنـد،  ) خوراك

  .بروز دهند يسرسختي شديد از خود قاطعيت و
كـار   توانستند در جامعـه  با تمهيد آندروژنيها  آن نمونه، دو هاي زنان اول اين رغم سختي به

هاي جنسي، به مدارا و تسليم تن ندهند؛ البته  ن ديگر زنان اسير كليشهخود را پيش ببرند و چو
هاي روحي بيشتري خواهند  درگير تضادها و درگيري ها  در جوامع اسير كليشه كه زنان آندروژن

جـا   اثر خـود را بـه   زده ضربات ناشي از تفكرات جنسيتهمة ها،  پشت نقاب آندروژن آن ، زيرابود
  .خواهد گذاشت

هـاي   مؤلـف زن، ارزش  از سـوي شـدن   رغم ساخته به، روسري آبي، شده هاي بررسي نهدر نمو
كند و تصوير زن قبل از ازدواج و بعـد از آن را   را تقويت مي...) گري و گري، حمايت سلطه(مردانه 
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نمود بارز جنسيت  ، ريحانترانزيت كافهدر فيلم . دهد نشان مي» شدگي گري به رام عصيان«روند 
در جهـت   عناصر ديگـر  همةآورد؛ اما  دوام مي ها اسير سنت از ابتدا تا انتها، در محيطيآندروژن، 

  .هاست ها و كليشه تأييد سنت
خصوص بعد از انقالب اسـالمي،   كه نگاه به نقش زن در طول ساليان، به بايد گفت ،در پايان

 ةاشته است؛ اما حـوز تأثيراتي بر هويت جنسيتي زنان گذ تغييراتي كرده است و طبعاً اين تغيير
سـرعت بـه عمـق نفـوذ      تغييرات ظـاهري بـه  . اليه و پيچيده است اي چند حوزه هويت جنسيتي

دهـد كـه اميـد     هاي اخير خبر از تغييراتي ظاهري مي در سال نحوة بازنمايي جنسيت .يابند نمي
  .است به عمق تفكر جنسيتي نيز راه يابد

در غيـر  . هاي جنسيتي نيز كاهش خواهنـد يافـت   ، نابرابريها در صورت اصالح اين بازنمايي
  .ها خواهد پرداخت به بازتوليد نابرابري فقطهاي ديگر  اين صورت، سينما نيز همچون رسانه
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