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  ايرانارزيابي نمود نقش اجتماعي زن در سينماي 
 )1396ـ1390هاي  سال(

  2اله زارع خليلي ، فتح*1سپيده اميري

  چكيده
هـاي هنـري از    اي كه به كسب پايگاهي مستحكم در ميان مردم موفق شده، عالوه بـر جنبـه   منزلة رسانه سينما به

 نظريـة بازتـاب يكـي از نظريـاتي اسـت كـه      . شناسي نيز قابل تحليـل و بررسـي اسـت    مناظر ديگري نظير جامعه
نگرد كه وجود ارتباط تنگاتنگ و  مي سينما مقولة گيرد و از ديدگاهي به شناسي سينما قرار مي زيرمجموعة جامعه

طور عام، و نهادهاي سـازندة آن،   هاي توليدشده در يك بافتار اجتماعي با خود آن بافتار، به ناپذير بين فيلم گسست
وهش، سعي بر اين است تا با تكيه بـر ايـن موضـع فكـري نقـش      در اين پژ. داند ناپذير مي طور خاص، را اجتناب به

بـه روش تحليـل محتـواي     1396ـ1390هاي  شده بين سال هاي ساخته اجتماعي كاراكترهاي زن موجود در فيلم
و به تبع آن نزديكي بـه  ) 1397(انتخاب اين بازة زماني به دليل نزديكي به زمان نگارش مقاله . كيفي واكاوي شود

هاي  شده در بخش هاي برنده جامعة آماري مورد نظر به طور هدفمند از بين فيلم. ة امروز مخاطبان استبافت جامع
در . نامه و بهترين فيلم از ديد تماشاگران جشنوارة فجـر ايـن دوره انتخـاب شـده اسـت      بهترين فيلم، بهترين فيلم

به بـاور نگارنـدگان جوانـب مختلـف     ها براساس پنج شاخصه، كه  بخش اصلي نيز، تحليل نقش اجتماعي شخصيت
طبقـة اجتمـاعي   . 2هـا،   ژانـر فـيلم  . 1: پذيرد دهد، صورت مي نقش اجتماعي زن در سينما را مورد پوشش قرار مي

ها؛ تا از ايـن   كنشگري شخصيت. 5ها و  خودكارآمدي اجتماعي شخصيت. 4ها،  نوع شغل شخصيت. 3ها،  شخصيت
شده در  واسطة تشريح تصوير ارائه به ـ ايران جمعيت از دهندگان نيمي تشكيل عنوان به طريق جايگاه اجتماعي زنان،

  .مشخص شود ـ سينماي اين شش سال

  كليدواژگان
 .، زن، سينماي ايران، نقش اجتماعي1390نظرية بازتاب، دهة 
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  مقدمه و طرح مسئله
 ايـن  تـأثير . اسـت  مـدرن  هـاي  نگـرش  بـه  سنتي هاي انگاره از گذار حال در وضوح به امروز ايران

 .شـود  مي ديده سياست، فرهنگ و هنر حقوق، اقتصاد، هاي مختلف جامعه نظير اليه در وضعيت
طور خاص، آثار درخور  طور عام، و زنان، به اين تحوالت بر زندگي اجتماعي كل جمعيت ايران، به

ايـران   ، جمعيت1395 سال در ايران آمار مركز سرشماري براساس. توجهي برجاي گذاشته است
  :بر اين اساس است

  
 

  جمعيت زنان جمعيت مردان كل جمعيت سال
1395 270/926/79 442/498/40 828/427/39  

  
قريـب بـه نيمـي از ايـن جمعيـت را تشـكيل        طور كه در اين آمار مشخص است، زنان همان

نوسـانات   و تغييـرات  حال در اجتماع، از نيمي دهندگان تشكيل عنوان ها، به زندگي آن. دهند مي
 واكـاوي  هـاي  شـيوه  از يكـي . اسـت  هاي مختلف از جمله جامعه و تعلقات آن واضحي در حيطه

 و تحصيالت مشاغل، ميزان مشاغل، كيفيت نوع :هايي نظير زمينه تحوالت اجتماعي زنان، كه در
 طـور  بـه  سـينما،  طور اعـم، و  به هنري، آثار يابد، تحليل اجتماعي نمود مي و سياسي هاي دغدغه

  .است خص،ا
 بـه  سـينماتوگراف  دسـتگاه  نخسـتين  ـ ورود اي كه از بدو ورود به ايران منزلة رسانه سينما به

 بـه  ايـران  سـينماي  بـراي  آغـازي  سـر  شاه از سوي مظفرالدين خورشيدي 1279 سال در ايران
 1312 سـال  در ايرانـي  كه اردشير بود لر دختر فيلم فارسي ناطق فيلم نخستين. آيد مي حساب

ـ كمابيش جايگاه خود را در ميان مخاطبان عـام پيـدا كـرده و     ]22، ص11[ساخت  خورشيدي
در خارج از مرزها نيز بـه پايگـاهي درخـور توجـه      المللي كسب جوايز معتبر بين  واسطة امروزه به

در ايـن  . دست يافته است، سهمي عمده در تأثيرپذيري و در تأثيرگذاري بر جامعه برعهـده دارد 
براي نيل به اين هـدف از  . تأكيد بر جنبة تأثيرپذيري اين رسانه از عوامل اجتماعي استجستار، 

ـ بهره برده خواهـد شـد كـه     شناسي سينما جامعه در حيطة  هاي مطرح ـ از نظريه1نظرية بازتاب
هاي كسب شناخت از ساز و كارها و تحوالت يك جامعـه،   قائل بر اين فرض است كه يكي از راه

  .اي آن دوره استبررسي سينم
جامعـة   بسـتر  در زنان اجتماعي موقعيت از شناختي به يافتن اصلي اين پژوهش دست هدف

اسـت و سـؤال اصـلي و سـؤاالت      دوره اين مرور سينماي طريق از ،1396ـ1390 هاي سال ايران
  :كه در اين مسير در پي پاسخ به آن خواهيم بود از اين قرار است  فرعي
  ها، نحوة بازنمايي زندگي زنان در حيطة اجتماع به چه صورت است؟ سالدر سينماي اين  

                                                        
1. The Reflection Theory 
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 و در چه مشاغلي  اند زنان در سينماي اين دوره بيشتر در چه ژانرهايي نشان داده شده
 مشغول به كارند؟

 ها به چه صورت است؟ ن وضعيت پايگاه اجتماعي و طبقة اجتماعي آ 
  برند؟ وضعي به سر مياز لحاظ كارآمدي و كنشگري اجتماعي در چه 

بندي و گنجانـده   ها در پنج دسته صورت مسير اصلي پژوهش در بخش تجزيه و تحليل داده
  :شده است

 ها ژانر فيلم  
 ها طبقة اجتماعي شخصيت  
 ها نوع شغل شخصيت  
 ها خودكارآمدي اجتماعي شخصيت  
 ها كنشگري شخصيت 

  اصطالحات
 نقش اجتماعي

شناسـي و بسـياري ديگـر از     شناسي، انسان شناسي، روان نقش اجتماعي از اهم مباحث در جامعه
يـك از ايـن    تـوان گفـت ايـن اسـت كـه هـيچ       درستي مي آنچه به. هاي دانش انساني است شاخه
گـاه شخصـيت و    هاي اجتماعي، بـه زبـان سـاده، تجلـي     نقش. ها فارغ از اين مبحث نيست دانش
هـاي اجتمـاعي رفتارهـايي مـورد      نقـش  از ديدي ديگـر، . اند سازي محتواي آن اي در بروني روزنه

 ].723، ص4[جاي دارند  1اند كه پيرامون يك وضع اجتماعي انتظار جامعه
هـاي انتسـابي    نقش. توان به دو نوع انتسابي و اكتسابي تقسيم كرد هاي اجتماعي را مي نقش

هـاي   اما نقش .دهند ها انجام مي هايي كه آن دهد؛ جداي از كيفيات يا تالش را جامعه به افراد مي
آورند؛ مثالً، شاهزادگي پايگاهي انتسابي اسـت   دست مي هايشان به اكتسابي را افراد خود با تالش

امـا  . شـود  كه به فرد عضو خانوادة پادشاهي، صرف نظر از هوش، زيبايي و اسـتعداد او، داده مـي  
رسـد   به نظر مـي . دست آورد هاي خود به توان با تالش پايگاه وزارت، دانشجويي و همسري را مي

منزلة تقدير يا مشيت الهـي   ها را به ها انتسابي بوده و افراد جامعه آن در جامعة سنتي عموم نقش
شده آرامش رواني و ثبات اجتماعي پديد آيد و افـراد   چنين وضعيتي موجب مي. اند پذيرفته بوده

شود پايگـاه و   ه فرض مياما در جامعة مدرن، از آنجا ك. كمتر در صدد تغيير وضعيت خود برآيند
هاي مهـم،   ند، به دليلي رقابت ميان افراد و كمبود پايگاها هاي اجتماعي عمومأ قابل اكتساب نقش

  .نگراني و آشفتگي رواني بر جامعه حاكم شده است

                                                        
1. social position 
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هـاي اجتمـاعي متناسـب بـا      از سوي ديگر، مناسبات مدرن نيازمند پديدآمدن و ايفاي نقش
در جوامع سـنتي، تقسـيم كـار انـدكي وجـود      . اند ي مشابهي نداشتههاست كه در جامعة سنت آن

هـاي ويـژه باشـد،     ها نيازمند كسب آموزش و مهارت آن دادن داشت و مشاغل تخصصي كه انجام
ها عموماً براساس جنس و سـن ميـان    آموزش نقش از كودكي آغاز و نقش. شد ندرت يافت مي به

دو معيار را همچنان پذيرفته است؛ هرچند تسـامح آن  جامعة مدرن نيز اين . شد افراد توزيع مي
  .دربارة برخي انحرافات از موارد مورد انتظار نسبت به جامعة سنتي بيشتر است

هـا را رعايـت كننـد؛     هاي جنسي، هر جامعه انتظاراتي دارد كه افـراد بايـد آن   در مورد نقش
هـا   ا يكـدگر متفـاوت اسـت و از آن   طور معمول، لباس زنان و مردان ب مثالً، در جوامع مختلف، به

هاي مخصوص به خـود را بـه تـن كننـد؛ مـثالً، دامـن بـراي زنـان و          رود هريك لباس انتظار مي
. ويژه در مورد زنان، دچار تغييرات شده است اما برخي انتظارات نقش، به. وشلوار براي مردان كت

هـا و   خـانواده عمـل كننـد و آزادي   رفت كـامالً در چـارچوب    در جامعة سنتي از زنان انتظار مي
اگـر زنـي    اما در جامعة مدرن، . هاي شخصي خود را براي حفظ منافعشان ناديده بگيرند خواسته

تحصيل، حاضر نشود وظايف معمول در خـانواده را،   كردن مسائل شخصي، مانند ادامه براي دنبال
  .دگير چندان مورد شماتت قرار نمي  مانند نقش مادري، انجام دهد،

توان گفت، در جامعة سنتي حدود ايفاي نقش تا اندازة زيـادي از سـوي جامعـه تعريـف      مي
اما جامعة مـدرن بـه افـراد    . ها نداشتند شده بود و افراد امكانات زيادي براي ايجاد تنوع در نقش

. دهد تا انـدازة درخـور تـوجهي در ايفـاي نقـش، فرديـت خـود را نيـز دخالـت دهنـد           اجازه مي
داننـد كـه يكـي از عوامـل      هاي اصلي و مشخص جهان مـدرن مـي   را معموالً از ويژگيفردگرايي 

  ].23ـ15، ص9[هاي جوامع سنتي است  پيدايش آن رهاشدن مردم از اجبارها و محدوديت
  :توان به شرح ذيل برشمرد هاي اجتماعي را مي هاي اصلي نقش ويژگي

  ؛اند جمعي هايي نه فردي، بلكه دقيقاً هاي اجتماعي پديده نقش. 1
پويـايي جامعـه و   . هايي ويژه برعهده دارند هاي اجتماعي نقش گروه  در هر جامعه و زمان،. 2
  ها سنجيد؛ هاي آن توان با توجه به دگرگوني نقش ها را مي گروه
هر نقش با انتظاري خاص از جانـب ديگـران همـراه اسـت و ايفـاي نادرسـت آن موجـب        . 3

  شود؛ تعجب ديگران مي
ها  اما جامعة جديد با تعدد حرفه. هاي انسان در همة جوامع وجود داشته است نقشتعدد . 4

  ].727ـ722، ص4[ها افزوده است  ها بر شمار نقش و سمت
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 بندي نقش اجتماعي تقسيم .1نمودار 

  چارچوب نظري
  نظرية بازتاب

سـينما بـا يكـديگر    گويي كه اين دو از زمان اختـراع مـديوم   و رابطة بغرنج فيلم و جامعه و گفت
شناسي سينما بـه واكـاوي ايـن     هاي حوزة جامعه اند بر كسي پوشيده نيست؛ و در پژوهش داشته

هاي اين دسته است كه به بـازنمود شـئونات    نظرية بازتاب يكي از نظريه. شود رابطه پرداخته مي
اي بـه   مثابة دريچـه  هدرواقع، متفكرانِ قائل به اين نظريه، سينما را ب. جامعه در سينما توجه دارد

غالـب آن بسـتر    1بـردن بـه مختصـات گفتمـان     فرهنگي موجود براي پيـ  هاي اجتماعي واقعيت
  .آورند جغرافيايي به حساب مي
 تحليل در است كتابي كه ،3از كاليگاري تا هيتلردر كتاب خود به نام  2مثالً، زيگفريد كراكائر

 هـاي  گـرايش  آلمـان،  هـاي  فـيلم  تحليل ، با1947 سال آلمان محصول سينماي محتواي تحليل
 دوم جهـاني  جنـگ  تـا  اول جهـاني  جنـگ  بـين  هـاي  سـال  در آلمان بر حاكم رواني و اجتماعي

 شناسـانة  روان و انگارانـه  ارزش تحليـل  او در ايـن كتـاب بـا   . كنـد  مـي  بررسي را) 1933ـ1918(
 آلمان در نازيسم پذيرش به كه تمايالتي داد نشان خوبي به 1930 و 1920 دهة آلمان هاي فيلم

 مهـر  مثابـة  بـه  را آن تـوان  مـي  كـه  تحليلي است؛ شده منعكس دوره اين هاي فيلم در منجر شد
 ايتاليـاي  نئورئاليسـت  سينماي در امر اين. گرفت نظر در بازتاب نظرية قوت و صحت بر تأييدي

 در روزانـه  زندگي به وفاداري بازن، آندره قول به كه جايي است؛ مشهود خوبي به نيز 1940 دهة
 بـه  دوره اين هنر تار ديگر تعبيري به و است برانگيز تحسين نقشش به بازيگر صداقت و نامه فيلم
  .آفريد را نئورئاليسم سينماي و بود شده تنيده 1940 دهة ايتالياي جامعة پود در خوبي

                                                        
1. discourse 
2. Siegfried Kracauer 
3. From caligari to Hitler 

نقش اجتماعي

نقش اكتسابي

جوامع مدرن

نقش انتسابي

جوامع سنتي
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  پيشينه
. قرار گرفتـه اسـت  بررسي نقش و پايگاه اجتماعي زنان در سينما در چندين پژوهش محل بحث 

» هـاي مـدرن   قومي و زنان در فيلمـ  هاي نژادي اقليت  بازنمايي«تحقيقي با عنوان  1بوفكين .جي
هاي فمنيسـتي فـيلم بـه     انجام داده است كه در آن نويسنده در تالش است با استفاده از تئوري

هـاي مـدرن هـاليوود     نژادي در فيلم ـ هاي قومي بررسي و تحليل محتواي بازنمايي زنان و اقليت
 1996پسند در سـال   محقق با استفاده از روش تحليل محتوا به بررسي پنجاه فيلم عامه. بپردازد

. هـا پرداختـه اسـت    هاي زن و مرد نقـش اول در فـيلم   شناختي هنرپيشه برحسب تركيب جامعه
سه با مطالعات قبلي ارتقا يافته و ها در مقاي ها نشان داده كه اگرچه تصاوير اقليت درنهايت، يافته

هـاي كليـدي    تر شده، هنوز موقعيت زنان سينماي هاليوود و نقش آنان در حاشـية نقـش   مثبت
  ].12[شود  بازنمايي مي

هايي در اين رابطه انجام گرفته كه از اين بين اجماالً بـه سـه تحقيـق،     در ايران نيز، پژوهش
  :واهد شدترند، اشاره خ كه نسبت به سايرين مرتبط

 پس و قبل سينماي در فرهنگي هاي گذاري سياست( سينما در زنان نقش بازنمايي«در مقالة 
، بـه  )1390منتشرشـده در سـال   (نوشتة لنا عبدالخاني و محمد نصـرآبادي  » )اسالمي انقالب از

 داده قياس نقش زن در سينماي قبل و بعد از انقالب اسالمي پرداخته شده است؛ و درنهايت نشان
  .است داشته چشمگير تحوالتي و تغييرات شده بررسي دورة دو در زن بازنمايي كه شود مي

بـه قلـم اعظـم رادور و مسـعود زنـدي      » تغييرات نقش زن در سينماي ايران«در مقالة 
اي ديگر صورت گرفته، امـا ايـن بـار مـابين سـينماي       ، مقايسه)1385منتشرشده در سال (

سؤالي كه اين پژوهش درصدد پاسخ بـه آن اسـت ايـن اسـت     و  1376قبل و بعد از خرداد 
، 1376هـاي فرهنگـي در دو دورة قبـل و بعـد از خـرداد       كه با توجـه بـه تفـاوت سياسـت    

هـاي   يافتـه . هايي در مضامين و محتـوا دارد  بازنمايي زنان در سينماي اين دوره چه تفاوت
تحـوالت دوخـور    شـده  رسـي اين تحقيق نيز حاكي از آن است كه بازنمـايي زن در دورة بر 

  .توجهي كرده است
 مطالعـة  ايـران  انقالب از پس سينماي در زنان اجتماعي نقش بازنمايي«طور در مقالة  همين

نوشـتة محمدسـاالر كسـرائي و پروشـات مهـرورزي       فروشـنده  و قنـد  حبـه  يـه  فيلم دو موردي
 در زنـان  كـه  شـود  داده پاسـخ  سـؤال  ايـن  بـه  بـوده  آن بـر  ، سعي)1396منتشرشده در سال (

. چيسـت  آثار اين در پنهان ايدئولوژي و شوند مي بازنمايي چگونه شده بررسي سينمايي هاي فيلم
 در فيلم دو هر در زنان از شده ارائه هاي بازنمايي كه اند آن از حاكي هاي نهايي اين پژوهش يافته

                                                        
1. J. Bufkin 
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 هـا  آن دوي هـر  در و انـد  برداشـته  قدم ايران جامعة جنسيتي هاي كليشه تثبيت و تحكيم جهت
  .اند درآمده نمايش به منفعل زنان و متفكر مردان

  شناسي و جامعة آماري روش
 جهـت  در اي و بصري و روش تحليل محتواي كيفي  در اين پژوهش، با استفاده از منابع كتابخانه

 آوري و براي جمـع  اي رويه تحليل محتـوا را مجموعـه1 چليمسكي. اقدام خواهد شد متن واكاوي
بـراي   هـايي  تحليـل  ةبه محقق اجاز داند كه اطالعات در يك شكل استانداردشده مي سازماندهي

 ،وي ةعقيـد  بـه . دهـد  شـده را مـي   نوشـتاري يـا ثبت ها و معناي مـواد در مورد ويژگي استنباط
 ،عبـارتي  بـه . نوع چه چيزي است تا چرايي به سؤاالتي از گويي محتوا بيشتر در پي جواب تحليل
 يـا  نويسـنده  عقيده و فهـم نوشتاري، كردن محتواي پي يافتن مواردي همچون خالصهر د وقتي

  ].7ـ6، ص13[ كنيم تأثير آن بر مخاطبان هستيم، از اين روش استفاده مي
هـاي بهتـرين فـيلم،     جامعة آماري مورد نظر در اين پژوهش از بين برنـدگان جـوايز بخـش   

انتخـاب شـده   ) 1396ــ 1390(ه تماشاگران جشنوارة فجر نامه و بهترين فيلم از نگا بهترين فيلم
  :نمايش داده شده است 1هاي مربوط به اين سه بخش در جدول  همة فيلم. است
  

نامه و بهترين فيلم از ديد تماشاگران جشنوارة  هاي بهترين فيلم، بهترين فيلم برندگان بخش. 1 جدول
  )1396ـ1390(فجر 

  بهترين فيلم از نگاه تماشاگران  نامه بهترين فيلم  بهترين فيلم  سال
  ها برف روي كاج  ضد گلوله  --------   1390

هيس دخترها / حوض نقاشي  قاعدة تصادف  استرداد  1391
  زنند فرياد نمي

/آذر، شهدخت، پرويز و ديگران  1392
  خط ويژه/ 143شيار   ديگران و آذر، شهدخت، پرويز رستاخيز

  رخ ديوانه  دوران عاشقي  ديوانه رخ  1393
  ابد و يك روز  ابد و يك روز  ايستاده در غبار  1394
  ماجراي نيمروز  فراري  ماجراي نيمروز  1395

مغزهاي كوچك /كاميون  تنگة ابوقريب  1396
  زده مغزهاي كوچك زنگ زدهزنگ

  
آمده،  2هايي كه در جدول  فيلماند،  ها، كه اكثراً با محوريت نقش مرد شكل گرفته از بين اين فيلم

  .اند عنوان نمونة آماري انتخاب شده طور هدفمند به به دليل محوريت يا تأثيرگذاري نقش زن، به
                                                        

1. Chelimsky 
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 طور هدفمند شده به هاي انتخاب فيلم. 2 جدول
  شده بخش برنده نام كارگردان نام فيلم سال

  بهترين فيلم از نگاه تماشاگران پيمان معادي هابرف روي كاج 1390
 بهترين فيلم علي غفاري استرداد 1391
  تماشاگران نگاه از فيلم بهترين پوران درخشنده زنندهيس دخترها فرياد نمي 1391
  نامه بهترين فيلم و بهترين فيلم بهروز افخمي ديگرانوآذر، شهدخت، پرويز 1392
  تماشاگران نگاه از فيلم بهترين نرگس آبيار 143شيار 1392
  نامه بهترين فيلم عليرضا رئيسيان دوران عاشقي 1393
  نامه بهترين فيلم عليرضا داوودنژاد فراري 1395

  تجزيه و تحليل
  ژانر فيلم

الزمـة تحليـل   رو كـه   ايـن  پـردازيم؛ از  هاي مورد نظر مي  در مرحلة اول، به بررسي ژانر فيلم
 تمطالعا در. هاسـت  بازنمـايي آن   چارچوب و بستر كليها ابتدا كسب شناختي از  شخصيت

ــر  ،فيلم ــدار، و پذير فنعطاا ايطبقهژان ــهبر  مبتني ناپاي ــون   از اي مجموع ــا همچ قرارداده
، 15[سازان اشتراك دارد  قراردادهاي روايي است كه به شكل شهودي بين مخاطبان و فيلم

بنـدي كنـيم بـه ژانـر متوسـل       ما هروقت بخواهيم روايت يك فيلم را طبقه]. 300ـ293ص
در مطالعـات  . شويم و اين مفهوم به ابزاري سودمند در تحليل فيلم تبـديل شـده اسـت    مي

اي، جنايي،  كمدي، ملودرام، حادثه: فيلم، گروه كمابيش ثابتي از ژانرهاي اصلي وجود دارند
تمـايز  هـاي كـالن را جزئـي و م    تخيلي و وحشت كه دسـته  ـ  نوآر، موزيكال، وسترن، علمي

اي، ژانر  آيند؛ مثالً، از ژانر حادثه ها، ژانرهاي فرعي پديد مي بندي از درون اين رده. كنند مي
هاي مد نظر اين پژوهش از منظـر   فيلم]. 299ـ218، ص6[شود  فرعي جاسوسي حاصل مي

  .شوند بندي مي گونه دسته ژانر اين
  

 ها ژانر فيلم. 3 جدول
  ژانر نام فيلم

  )اجتماعي(ملودرام  هابرف روي كاج
  تاريخي استرداد

  )اجتماعي(ملودرام  زنندهيس دخترها فرياد نمي
  )اجتماعي(ملودرام  آذر، شهدخت، پرويز و ديگران

  جنگي 143شيار
 )اجتماعي(ملودرام  دوران عاشقي

  )اجتماعي(ملودرام  فراري
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در زيرمجموعة ژانر اصلي شده  هاي ساخته مالحظه شد، اكثر فيلم 3طور كه در جدول  همان
هـا سـعي شـده     بدين معنا كه در ايـن فـيلم  . شوند بندي مي ملودرام و ژانر فرعي اجتماعي دسته

فاصلة طبقاتي، تجاوز به كودكان و ناتواني آنـان بـراي بيـان مشـكالت     : معضالت اجتماعي نظير
ايد اين واقعيت را از نظـر  البته نب .خود و خيانت در خانواده در قالب ژانر ملودرام نشان داده شود

فارغ از محوريـت نقـش    ـ شوند مي ساخته هاي موفقي كه فيلم بسياري از ايران دردور داشت كه 
 به اين دليل كه اصوالً در بسياري از ژانرهـا مثـل   .گيرند مي قرار ژانر همين در عموماً ـ زن يا مرد

 بنـابراين، . توانايي اندكي بـراي سـاخت اثـر وجـود دارد     ...و سورئال تخيلي، ـ علمي وحشت، ژانر
  .شوند مي ساخته اجتماعي حيطة ملودرام در بيشتر ها فيلم

 بهتـرين  هـاي  بخـش  برنـدگان  ، كـه 1البته شايان ذكر است كه با نگاهي دوباره بـه جـدول   
دهـد، بـا    را به طـور كامـل نمـايش مـي     تماشاگران ديد از فيلم بهترين و نامه فيلم بهترين فيلم،
، تنگـة ابوقريـب  ، ايسـتاده در غبـار  (شده در ساير ژانرها، براي مثال ژانر جنگي  هايي ساخته فيلم

هـاي هرچنـد انـدك     در سـاخته   شويم كه شاهدي بر نقش كمرنگ زنـان  ، مواجه مي)ضد گلوله
  .اين ژانرها هستند

  طبقة اجتماعي شخصيت
تعـاريفي بـراي ايـن مفهـوم      3پارسـونز  و 2آيـور  ، مـك 1آرتور بوئرپردازان زيادي، همچون  نظريه
اند كه صحبت از همة آنان از حوصلة اين بحث خارج است؛ امـا مخـرج    شناسانه ارائه كرده جامعه

 هـاي  ارزش داشـتن  لحـاظ  بـه  كـه  جامعـه  از بخشـي : از است مشترك همة اين تعاريف عبارت
 هـاي  دارايـي  ديگـر  و ثـروت  ميـزان  جمعـي،  دسته هاي فعاليت معين، اجتماعي منزلت مشترك،
  .باشد متفاوت جامعه هاي بخش ديگر با معاشرت، آداب و شخصي

كـه   رود مـي به كـار  شخص اجتماعي  ة، سه شاخص اصلي براي تعيين طبقشناسي امعهدر ج
هاي عمده، تغييرهاي مهم  عالوه بر اين شاخص. درآمد، شغل و ميزان تحصيالت: از است عبارت

كلـي،   طـور   خـانوادگي و نيـز بـه   ة ب، مليت، جنس، محل سكونت، پيشينديگري مانند نژاد، مذه
  .روند اجتماعي به شمار مي ةهاي طبق شاخص ءهاي فرهنگي، جز ويژگي

ها را اعمال، سپس طبقـة اجتمـاعي كـاراكتر را اسـتخراج      توان اين شاخصه در سينما نيز مي
  :شود اي آشنا نمايان مي گانه اي كه تحت سه بندي تقسيم. كرد

  
  
  

                                                        
1. Arthur Boers 
2. Robert Morrison MacIver 
3. Talcott Parsons 
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 ها طبقة اجتماعي شخصيت .4جدول 
  طبقة مرفه  طبقة متوسط طبقة محروم شخصيت

   *  )هابرف روي كاج(ياؤر
   *  )استرداد(غزال

   *  )زنندنميفرياددخترهاهيس(شيرين
  *    )ديگرانوپرويزشهدخت،آذر،(شهدخت

    * )143شيار(اُلفَت
   *  )دوران عاشقي(بيتا

    * )فراري(گلنار
  

دهد كه اكثر اين كاراكترها به قشر متوسـط جديـد شـهري تعلـق دارنـد؛       اين آمار نشان مي
هـايي كـه عمومـاً در ايـن      شاخصـه  .اي نوين كه در اين چند دهه در حال گسـترش اسـت   طبقه

هـاى خـانواده،    آموزش، آزادى زنان، نقش: ند ازا ند عبارتا بندي بيشترين اهميت را داشته تقسيم
كـه در خـالل ايـن رونـدها طبقـة متوسـط       . روابط ميان جـنس زن و مـرد و الگوهـاى مصـرف    

  .دستخوش تغييرات شده است

  نوع شغل شخصيت
مرتبط براي به انجـام   هم در تعريف عام و جاافتاده بين مردم، شغل يا كار به گروهي از وظايف به

كار . شود به فرد پرداخت ميآن  دادن كه در ازاي انجام. شود رساندن هدفي مشخص منتسب مي
 :ها و عناصر عملكردي كه دو ويژگي كلي دارد عبارت است از وظايف، مسئوليت

 تعريفي مشخص دارد؛  
 گيري و امتيازدهي است شدني، قابل اندازه انجام.  

هاي جسمي و اجتماعي يك محـيط   تر، هر كار مترادف با نقش است و جنبه از ديدگاه وسيع
كنند و از انحصار يا  اغلب افراد خود را با شغل يا نقش خود شناسايي مي. شود ميكاري را شامل 

پـردازان سرشـناس، يعنـي كـارل      امـا از ديـد دو تـن از نظريـه    . گيرند سودمندي خود انگيزه مي
ايـن  . مسئلة مركزي موجوديت انسان درك شـود  منزلة ، كار بايد به2و فردريش انگلس 1ماركس

 3»نقش كار در تحـول از ميمـون بـه انسـان    «مقالة ناتمامش، با عنوان  موضوع توسط انگلس در
كند كه كار شرط اساسي اوليه براي همة موجـودات انسـاني    او در آنجا ادعا مي. توسعه پيدا كرد

 انسـان را خلـق كـرد     است و اهميت اين موضوع به حدي است كه بايد بگوييم در يك معنا كـار
  ].12ـ6، ص1[

                                                        
1. Carl Marx 
2. Friedrich Engles 
3. The Part Played by Labor in the Transition from Ape to Man 
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 ها نوع شغل شخصيت .5جدول 
  شغل شخصيت نام شخصيت فيلم

  معلم پيانو رؤيا برف روي كاج ها
  مترجم غزال استرداد

  اشاره نشد شيرين زنندنميفرياددخترهاهيس
  دار خانه اُلفَت 143شيار

  بازيگر شهدخت ديگرانوپرويزشهدخت،آذر،
  وكيل بيتا دوران عاشقي

  محصل گلنار فراري
  

عمومـاً مشـاغل حسـاس و كليـدي برعهـدة       ـ چه در ايران و چه در خـارج از آن ـ  در سينما
عنـوان مـدير، سياسـتمدار، نويسـنده و پزشـك نمـود        مردان بـه . شخصيت مرد قرار داشته است

طـور كـه در    همـان  ـ امـا . انـد  دار، منشي و درنهايت پرستار بوده اجتماعي يافته و زنان اغلب خانه
هـاي   اكثـر شخصـيت  ) 1396ــ 1390(در سينماي شش سال مورد نظر ـ  شود ديده مي 5جدول 

  .ندا قابل قبولي است شاغل 1هايي كه از نظر اجتماعي داراي منزلت زن در شغل
ها توجه شود، فارغ از عناوين مشاغل اين زنان، كارهـا تحـت    تر به اين موقعيت اما اگر كيفي

اين كارها همچنـان جـدال نقـش سـنتي و      نداد گيرند؛ يعني نوع انجام شرايط خاصي انجام مي
كـار خـود، يعنـي     هـا  برف روي كـاج شخصيت رؤيا در فيلم . دهد نقش مدرن زنان را نمايش مي

بـر اعالميـة   . شـود  ندرت خارج از اين مكان ديده مي دهد و به تدريس پيانو، را در خانه انجام مي
  .ها را دارند ر كالسها اجازة شركت د تدريس نيز ذكر شده كه فقط كودكان و خانم

اگرچه وكيلـي موفـق اسـت، همـة متقاضـيان او زنـان        دوران عاشقيشخصيت بيتا در فيلم 
آذر، شـهدخت، پرويـز   يا شخصيت شهدخت در فيلم . شود هستند و مردي در اين بين ديده نمي

ت، در كار است كه بر سر ادامة شغل خود با شوهرش، كه او نيز بازيگر اس  بازيگري تازه و ديگران
محصلي از خانـه متـواري    فراريگلنار در فيلم . گردد تكاپوست و داستان حول اين كشمكش مي

هاي مخصوص به خود را بـه   دار، با مسئوليت زني خانه 143شيار شده را نمايش داده و الفت در 
  .آن شكافي معنادار وجود دارد نددا بنابراين، در چيستي شغل و چگونگي انجام. كشد تصوير مي

 شخصيت 2خودكارآمدي اجتماعي
اش  خودكارآمدي اجتماعي بعدي از خودكارآمدي است كه به بـرآورد شـخص در مـورد توانـايي    

هاي فرد در برخورد با چالش  ، توانمندي]619ـ613، ص14[فردي  براي ايجاد و حفظ روابط بين
فـردي   هـاي بـين   زگاريكردن ناسـا  اجتماعي، احساس توانايي در روابط با ديگران و توانايي اداره

                                                        
  .هاي ديگر يك گروه در مقايسه با گروهباالتر اجتماعي  ةمرتببه معناي . 1

2. social self-efficacy 
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هـاي   مندي افراد از باورهاي خودكارآمدي بـا ويژگـي   مقدار بهره]. 149ـ145، ص16[ اشاره دارد
هـاي زيـر    ها ارتباط مستقيم دارد؛ بـر همـين مبنـا، فرضـيه     هاي اجتماعي آن شخصيت و مهارت
  .تدوين شده است

  وجود دارد؛اي معنادار  هاي شخصيتي با مهارت اجتماعي رابطه بين ويژگي. 1
  اي معنادار وجود دارد؛ هاي شخصيتي با خودكارآمدي رابطه بين ابعاد ويژگي. 2
  اي معنادار وجود دارد؛ بين ابعاد خودكارآمدي با مهارت اجتماعي رابطه. 3
  .بيني خودكارآمدي است اي معنادار قادر به پيش هاي شخصيتي به گونه ويژگي. 4

هاي مد  هاي رفتاري شخصت ها و مهارت ي از ويژگيپس قدم اصلي در اين راه كسب شناخت
  .نظر است

  
 ها هاي رفتاري شخصيت ويژگي .6جدول 

  هاي رفتاري ويژگي نام شخصيت

  )ها برف روي كاج(رؤيا 

  .زني آرام و امروزي
  .كند اكثر زمان خود را در خانه سپري مي

  .ارتباطات اندكي در خارج از خانه دارد
 .را نياموخته هايي نظير رانندگي مهارت

شود كه بايد زندگي خود را دستخوش  بر اثر خيانت شوهر متوجه مي
  .تغييراتي كند

  .تيپ شخصيتي زن اغواگر در عين حفظ ظاهر معصوم  )استرداد(غزال 
  .ظاهري شجاع و كارآ در محيطي كامالً مردانه

  )زنند نمي فرياد دخترها هيس(شيرين 
مشكالت دوران كودكي دچار كرده كه به دليل دختري تحصيل

  .اختالالتي شده است
 .ديده شخصيت ناپايدار و آسيب

  )آذر، شهدخت، پرويز و ديگران(شهدخت 
دار بازيگري عنوان همسر خانه زني كه اكثر زندگي خود را به

 .سرشناس به سر برده
حال او قصد دارد در كنار نقش مادري و همسري، كه تمام عمر ايفا 

  .جديدي را در جامعه اتخاذ كندكرده، نقش

نگراني دائم : هاي آن نظير تيپ شخصيتي مادر سنتي با همة مؤلفه  )143شيار (اُلفَت 
  .براي فرزند و وقف كل زندگي براي خانواده

  )دوران عاشقي(بيتا 

تيپ شخصيت بسيار آرام و خوددار، حتي در مواجهه با همسر دوم 
  .شود تعبير ميشوهر خود، كه جاهايي به انفعال 
  .موفق در حيطة شغل
كند زناني با مشكالت  بيشتر مواردي كه وكالت آنها را قبول مي
  .خانوادگي هستند

  )فراري(گلنار 
دختري نوجوان با آرزوهاي كودكانه كه ناشي از كمبودهايش در 

 .زندگي و اختالف طبقاتي در جامعه است
  .همزمان سركش و خام
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اي معنادار  هاي شخصيتي به گونه اين فرض را بپذيريم كه ويژگي طور كه بيان شد اگر همان
هايي كـه بيـان شـد     ها با ويژگي بيني خودكارآمدي هستند، پس بين اين شخصيت قادر به پيش

بـه ايـن   ) دوران عاشـقي (و بيتا ) آذر، شهدخت، پرويز و ديگران(، شهدخت )استرداد(فقط غزال 
مـابقي، كـه اكثريـت را    . انـد  رسيده ـ يا منفي بودن اين توانفارغ از مثبت ـ  حد از توان اجتماعي

  .كنند شدت ضعيف عمل مي دهند، در خودكارآمدي اجتماعي به تشكيل مي

  مندي شخصيت كنش
تـرين عنصـر مشـترك زنـدگي اجتمـاعي بشـري، دربرگيرنـدة مجموعـه          منزلة ابتدايي كنش، به

به عمـل  . دهند ين براي يكديگر انجام ميها براي رسيدن به اهداف مع رفتارهايي است كه انسان
كنش اجتماعي داللـت بـر   . شود شده به سوي شخص ديگر كنش اجتماعي گفته مي گيري جهت

. يابد و رو بـه سـوي هـدفي دارد    هاي فكري سازمان مي كند كه در نتيجة گرايش هر فعاليتي مي
سلسله حركـات بـارزي    ترين عنصر مشترك زندگي انساني است و رو، كنش اجتماعي ساده ازاين

  .دهد است كه يك انسان براي حصول هدفي به شخصي ديگر انجام مي
ترين عنصر، در مقابل توصيف، كه عنصر اساسـي   مهم منزلة ، به2، كنش1در هنرهاي نمايشي

در تعريف تراژدي به تفـاوت   بوطيقاارسطو در فصل ششم . شود ادبيات داستاني است، مطرح مي
تشـبيه   3پـس ترگوديـا  «. مهم درام و داستان و اهميـت عمـل و كـردار در درام پرداختـه اسـت     

دار،  است جدي و كامل، داراي يـك انـدازة بزرگـي، در سـخني چاشـني      ـ كنش و عملـ  كرداري
ايي، از راه سـر  هريك از انواع اين چاشني جداگانه در اجزاي موجود، در شكل نمايش نه داسـتان 

  ».ايـن عواطـف را انجـام دهـد    ) 4كاتارسـيس (وقايعي كـه شـفقت و تـرس برانگيـزد پاكسـازي      
  ].126ـ122، ص3[

. در بيشتر منابع، كنش به معناي عمل، عمل نمايشي، ماجرا، ماجراي دراماتيك آمـده اسـت  
كـه   5نوشـتة فرانسـيس هـاج    نامـه  كارگرداني نمـايش همچنين، در برخي منابع، همچون كتاب 

با توجه به همـة ايـن تعـاريف    . داند ها مي وگوي دراماتيك بين كاراكترها را كنش ميان آن گفت
نامه براي رسـيدن   ها طي نمايش ها و اعمالي دانست كه شخصيت توان كنش را اهداف، انگيزه مي

  ].79ـ73، ص10[زند  ها دست مي به نياز و خواستي كه دارد به آن
هاي مربوطه اسـتخراج شـده، بـه     كه از فيلم  نظر و علل آن،هاي مورد  كنش اصلي شخصيت

  :شرح ذيل است

                                                        
1. Performing arts 
2. Act 
3. Tragoedia 
4. Catharsis 
5. Francis Hodge 
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 مندي شخصيت كنش .7جدول 
  علت كُنش كُنش اصلي شخصيت

  خيانت شوهر  .كندبه فردي غير از شوهر كشش پيدا مي )هابرف روي كاج(رؤيا 

با اظهار عالقه و بازي نقش سعي در فريب   )استرداد(غزال 
  طمع به ثروت .شخصيت اصلي دارد

فرياددخترها هيس(شيرين 
 )زنند نمي

كشتن فردي كه سعي در تجاوز به كودكي 
  مورد تجاوز واقع شدن در كودكي .دارد

شهدخت،آذر،(شهدخت 
 )ديگران و پرويز

رغم تصميم به ورود به حرفة بازيگري، به
 .سن باال

در ابتدا لجبازي با شوهر و سپس 
  خواستة شخصي

در انتظار بازگشت پسر خود روزگار را  )143شيار (اُلفَت 
  شدن پسر در جنگ مفقود .سپري كردن

در پي انتخاب بين ماندن يا رفتن از  )دوران عاشقي(بيتا 
  خيانت شوهر زندگي زناشويي

  آرزوي ديدن ماشين فراري فرار از خانه و رفتن به تهران )فراري(گلنار 
  

شـود كـه از    نظر دقت كنيم، اين نكته روشـن مـي  هاي مورد  هاي شخصيت اگر به علل كنش
  گيرد؛ بدين معنا كه كنش هفت مورد، پنج مورد آن در ارتباط با جنس مذكر است كه شكل مي
رؤيا و بيتا در ارتباط با : شود اصلي كاراكترها حول محور شخص دومي كه مذكر است ساخته مي

او و شهدخت نيـز در ابتـداي امـر بـه     خيانت شوهر، شيرين به دليل تجاوز مردي در كودكي به 
نامـه   زند و پـس از آن نيـز فـيلم    دليل لجبازي و اثبات خود به شوهر است كه دست به عمل مي

طور الفـت كـل    چرخد؛ و همين يا ندادن كار مي دادن حول محور جدال اين دو باهم بر سر ادامه
  .كند را صرف انتظار براي بازگشت پسر مفقود خود مي اش زندگي
نمايـد كـه در    اي پيش رويمان رخ مي ها را در كنار هم قرار دهيم، جامعه گر همة اين مؤلفها

جهـان   وسوي مدرنيته و تغيير هنجارهاي زيست هاي مردساالر سنتي به سمت حال گذر از ارزش
رغـم رونـد    انـدازي فرهنگـي اسـت و در ايـن بـين بـه       اي كه در حال پوست موجود است؛ جامعه

هاي حـامي مردسـاالري و زايـش تفكـرات مـدرن، گـاه تضـاد و تناقضـي را در          زايش سنت روبه
با تحليل سينماي شش سال مورد . گذارد هاي مختلف حيات اجتماعي خود به نمايش مي حيطه
هاي پژوهشي موجـود همچـون منـابع تحقيقـاتي      ، عالوه بر همة محدوديت)1396ـ1390(نظر 

به بازنمـايي وضـعيت زنـان در     شده، ق با دورة بررسياندك به دليل فاصلة زماني كم انجام تحقي
  .اين بستر پرداخته شد

  گيري نتيجه
هـاي   مسئلة اصلي پژوهش حـول محـور بررسـي نقـش اجتمـاعي زنـان در سـينماي سـال        

بررسي هريـك از  . شكل گرفته است كه براساس پنج شاخصه سنجيده شد) 1396ـ   1390(
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اي رساند كه در عين ضد و نقيض بودن از نظمي  نقطهها درنهايت پژوهش را به  اين شاخصه
كند؛ به اين معنا كه در سينماي شش سال مورد نظر با زناني مواجهيم كه  معنادار پيروي مي

شـدت   مندي به هايي نظير مشاغل قابل پذيرش در جامعه، همچنان در كنش با وجود مؤلفه
  .اند تأثير مردان تحت

انـد بررسـي و ايـن     ها نقشي محوري ايفا كرده زنان در آن هايي كه فيلم» ژانر«در ابتدا 
نتيجه حاصل شد كه از بين هفت فيلم، پـنج فـيلم در ژانـر اصـلي ملـودرام و ژانـر فرعـي        

  .اند اجتماعي ساخته شده
هـايي   ها بـود كـه براسـاس شاخصـه     منتسب به شخصيت» طبقة اجتماعي«قدم بعد بررسي 

مصـرف   الگوهـاى  و مـرد  و زن جـنس  ميـان  روابط انواده،خ در  نقش زنان، آزادى نظير آموزش،
 جديـد  متوسـط  قشر به ـ چهار از هفت تاـ  كاراكترها اين اكثر اين نكته روشن شد كه سنجيده و

  .است گسترش حال در دهه چند اين در كه نوين اي طبقه دارند؛ تعلق شهري
 پـس از بررسـي ايـن    كـه  بود ها شخصيت شغل نوع گرفت قرار بحث مورد كه ديگري مؤلفه

 بـاال  اجتمـاعي  منزلـت  داراي هـايي  شـغل  در كاراكترهـا  اكثـر  اينكه رغم به كه شد نكته حاصل
 شـرايط  تحـت  كارهـا  مشـاغل،  عنـاوين  از فـارغ  ها، موقعيت اين تر به در نگاهي كيفي اند، شاغل
 نقـش  و سـنتي  نقـش  جـدال  همچنـان  كارهـا  اين دادن انجام نوع يعني گيرند؛ مي انجام خاصي
  .دهد مي نمايش را زنان مدرن

فـردي،   بـين  روابـط  حفـظ  و ايجـاد  بـراي  اش توانـايي  مورد در شخص برآورد مرحلة بعد به
 توانـايي  و ديگـران  با روابط در توانايي احساس اجتماعي، چالش با برخورد در فرد هاي توانمندي

شود و در  اجتماعي خوانده ميدارد كه خودكارآمدي  اشاره فردي بين هاي ناسازگاري كردن اداره
بنـابراين، اصـل بـر بررسـي     . گيـرد  هاي رفتاري شخص قرار مـي  ربط و نسبت مستقيم با ويژگي

 ،)اسـترداد (غـزال   هاي شخصيتي و رفتاري گذاشته شد و نتيجه از اين قرار است كه فقط ويژگي
ــ   اجتمـاعي  تـوان  زا حد اين به) عاشقي دوران( بيتا و) ديگران و شهدخت، پرويز آذر،(شهدخت 

 در دهنـد،  مـي  تشـكيل  را اكثريـت  كـه  مابقي،. اند رسيده ـ توان اين بودن منفي يا مثبت از فارغ
  .كنند مي عمل ضعيف شدت به اجتماعي خودكارآمدي
هاي اصـلي بررسـي و علـت     كنش. ها مورد بحث قرار گرفت شخصيت »مندي كنش«در آخر 

 هـاي  كـنش  علـل  بـه  توجه است ايـن اسـت كـه اگـر    اي كه درخور  ها نيز ذكر شد و نكته كنش
 در آن مـورد  پنج مورد، هفت از كه شود مي روشن نكته اين كنيم، دقت نظر مورد هاي شخصيت

گيرد؛ يعني علت كنش اكثـر ايـن پرسـوناژها را مـردان      مي شكل كه است مذكر جنس با ارتباط
  .اند شكل داده
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