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مقدمه و بیان مسئله

مسئ ه بازنمایی 5هویت در رسانهها از موضوعات مشترک در حوزة مطالعات فرهنگی مطالعوات
رسانه است که میحوا آ را از ز ایای ملت می بررسی کرد .این پوژ هش در حووزة هویوت بوه
مسئ ة بازنمایی زنا  ،بهعنوا نیمی از همعیت فعوال اثرگوذار کشوور ،در حووزة رسوانه بوه
سینما ،بهعنوا رسانهای پرملاطب فراگیر ،میپردازد.
مطالعة رسانههای حصویری حأثیرات آ بر بازنمایی بازحولی ک یشههای هویتی (بهعنووا
مهوم ق مو اد کورد .بوه قوول
مثال ک یشههای هنسیتی) را مویحووا از موضووعات پیدیو
مکلوها  ،در عصر نوین ،هها رسانه ای عقگ را مب ل به چشم میکن رسانه هوای حصوویری
امت اد دی انسا ها نه امت اد ان یشة آ ها میشود [  ،ص .]195در اقع ،در هامعة ه ی ،
این رسانهها هستن که منشها ،کنشها حتی اکنشها را مویسوازن هویوتهوای نووین را
رقم میزنن .
ط ق میکنن
همدنین ،به اعتقاد مک کوایوگ ،در گذشوته کوه الگوهوا نقوش هوا انو ک ملو د بودنو ،
هویت یابی نسبتاً آسا بود .اما در هوامع صنعتی امر ز با حوهه به حع د منابع هویت یابی از هم ه
رسانه های متع د که الگوهای متنوع متضاد را فورار ی نسوگ هووا نوهووا قورار مویدهنو ،
هویت یابی آنا را با دشواری های بسیاری مواهه کرد است .کسانی مانن استوارت هال ،دایوک
گرامشی نیز رسانه را عامگ مهمی در بازنمایی هویت هنسیت ق مو اد مویکننو  .از ن ور هوال
«متو [رسانهای] ابزاری برای برساطتن هویت های فرهنگوی انو » [ ،93ص .] 2همدنوین ،هوال
حأکی میکن که هویتها در در گمتما  ،بازنماییها حموا تهوا سواطته مویشوون  .ا معتقو
است« :بازنمایی به معنای اسوتماد از زبوا بورای گموتن حرفوی معنوادار دربوارة ههوا یوا بورای
بازنما کرد هها به صورت معناداری برای دیگر مردما اسوت .معنوا در ذات هوود نو ارد ،ب کوه
ساطته میشود نتیجه ملصول یک ر یة داللتی است» [ ، 3ص ] .به بیانی دیگور ،بازنموایی
شیو ای است که رسانهها از طریق آ ر ی ادها اقعیتها را نشا میدهن  .از آنجا که رسوانههوا
برای انعکاس اقعیت مانن آینه عمگ نمیکنن  ،میحوانن بور سواطت اهتمواعی اقعیوت اثرگوذار
باشن  .در اقع ،بازنمایی نوعی ساطت رسانهای اقعیت هویت است.
بر همین اساس بازنمایی یکی از مماهیم اص ی در این پژ هش اسوت ،زیورا از دیربواز هوود
شکاف میا اقعیت آنده در رسانههایی مانن سینما ارائه مویشوود سوبب شو حوش هوای
بسیاری برای حوصین چگونگی چرایی شوکگگیوری بازنمواییهوای رسوانهای از ههوا طوار
صورت گیرد .در سایة این حش ها ،امر ز بازنمایی رسانهای به ممهوومی بنیوادین در مطالعوات
فرهنگی رسانهای حب یگ ش است.
1. representation
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مسئ ة دیگر حوهه به نقش زنا در حولی ملتواهای رسوانهای چگوونگی بازنموایی آنوا از
طود در رسانهای مانن سینماست .به این معنا که ممکون اسوت کوارگردا هوای ز  ،بوه ع وت
متما تبود طواستهها نقشهای اهتماعی طودشا با مردا  ،مماهیم متما حی را در حولیو ات
طود بگنجانن  ،زیرا چگونگی بازنمایی در ملتواهای رسانهای قسمتی از سیاست های حولی است
که با عقای  ،طواسته ها نیازهای حولی کنن در ارحباط است بازنمایی هوای متموا ت از زنوا ،
احتماالً حمسیرهای متما حی را نیز از سوی ملاطبا در پی طواه داشت.
براساس فرضهوای ا لیوة مطالعوات فرهنگوی ،در بررسوی متوو رسوانهای (ماننو فوی م)،
مؤلمههای ای ئولوژیک اهتماعی موهود در رای این متو (فرامتن) امری اسوت کوه بایو بوه
شکگ ه ی مو ن ور قورار گیورد .بور هموین اسواس از آنجوا کوه بهتورین ر بورای کشون
ای ئولوژی های موهود در متن ر حل یگ گمتما است ،این حلقیق با ر حل یوگ گمتموا
انتقادی ارائه میشود.
به همین من ور ،در این پژ هش ،با ر یکردی گمتمانی به بررسی چگونگی بازنموایی هویوت
زنانه در پنج فی م شاطص ،یعنی مادری به کارگردانی رقیه حوک ی؛ یشییها به کارگردانی منیر
قی ی؛ فصگ نرگس بوه کوارگردانی نگوار آذربایجوانی؛ زیور سوقن د دی بوه کوارگردانی پوورا
اسرافیگ به کارگردانی آی ا پناهن  ،در سی پنجمین هشنوار فی م فجر در سوال
درطشن
 5931پرداطته ش است .ع ت انتلاب این فی مها آ است که از یکسو در این آثوار کواراکتر
ز بازنمایی هویت آ نقش پررنگی دارد از سوی دیگر بوه ن ور مویرسو سوی پنجموین
هشنوارة فی م فجر از ن ر حنوع حع اد حضور کارگردا های ز هوا میحوان سوال شاطصوی
در این زمینه باش  .درنهایت ،پرسش اصو ی ایون پوژ هش ایون اسوت :هویوت زنانوه در سوی
پنجمین هشنوارة فی م فجر از سوی کارگردا های ز به ر حل یگ گمتما چگونه بازنموایی
ش است؟

پیشینة پژوهش
حلقیقات مربوط به زنا رسانههای حصویری به دهههای  5311 5391برمیگوردد .نتوایج ایون
حلقیقات نشا میده این رسانهها زنا را در نقشهای هنسیتی سنتی نمایش میدهنو  .طبوق
این مطالعات ،در رمزگذاری اشتغال زنا  ،آنا عمو حاً در نقوشهوای طوانگی ،نقوشهوای هنسوی
ک یشهای مانن پرسوتار مع وم مشواغگ غیورمو یریتی غیرحرفوهای بازنموایی شو انو [،98
ص199؛  ،21ص .] 1در میووا پووژ هشهووای طووارهی موورحبط ه یو پیرامووو ایوون موضوووع،
پژ هشهای دهة  5331از ادامة حغییرات در نمایش حصویر زنوا بعضواً هابوههوایی نقوشهوا در
فی مهای ح ویزیونی امریکا ار پا حکایت دارن  .ایون حغییورات در گونوههوای ح ویزیوونی همدوو
سریالهای طانوادگی نشا می دهو زنوا مجورد ،زنوا شواغگ فعوال اهتمواعی هماننو دیگور

 315زن در فرهنگ و هنر ،دورة  ،11شمارة  ،4زمستان 1931

شلصیتها به حصویر کشی ش ان  .اما فانگ در حلقیقی که در سال  115در هنگکنگ انجوا
داد به این نتیجه رسی که بهرغم چن گونگی فرهنگی این سرزمین ،حمکرات قالبی دربارة هنسیت
در میا مرد همینطور فی مهای ح ویزیونی به ضوح قابگ مشاه است ح ویزیو با به حصوویر
کشی ک یشهها بر حش ی پای ارش اینگونه حمکرات یواری مویرسوان ایون ر نو حمکور را
صلیح ،منطقی برطاسته از اقعیت نشا میده  .در اقع ،ح ویزیو حلتحوأثیر فشوار اهتمواعی
ناشی از حمکر ک یشهای قرار گرفته از طرفی طود حقویتکنن ة آ ش است [ ،91ص.]51
در ایرا نیز ،پژ هشهای درطور حوههی به بازنمایی زنا در رسانههای حصویری پرداطتهانو ؛ موثشً،
عطارزاد ( )5988در مقالهای با عنوا «رسانهها بازحاب هویت ز در عرصة عمومی» با حمرکز بر نقوش
رسانهها در حبیین شأ اقعی ز در عرصة عمومی ،در پی اثبات این فرضیه است کوه حأکیو بور هویوت
هنسی در عرصة عمومی باعث آ میشود که مقولة حضور برابر زنا در این عرصه بیشتر از آنکه هنبوة
اقعی پی ا کن  ،در چارچوب حقوقی مل د منلصر شود .همدنین سمواحی رضوی دینانی ()5932
در پژ هشی با عنوا «حأثیر رسانه در بازنمایی اقعیت نقش زنا » به این نتیجوه رسوی ن کوه بازنموایی
زنا در رسانه بوا شلصویت بسویاری از زنوا هامعوه هملووانی نو ارد .بوه عبوارت دیگور ،بسویاری از
بازنمایی هایی که در رسانه صورت میگیرد ،چهر ای غیر اقعی از زنا ایرانی نشوا مویدهنو  .معمووال
زنا در رسانهها به گونهای بازنمایی میشون که با نقشهای ک یشهای که در ههت بازحولیو نقوشهوای
سنتی (نقش هایی که زنا را اغ ب در قالب همسری مادری نشا می هن ) به کار میر نو  ،هملووانی
داشته باشن  .اصطشح فناسازی نمادین برای اطشق به چنین ضعیتی به کار مویر د .فناسوازی نموادین
زنا ارائة حصویری کماهمیت ،منمعشنه ک یشهای از آنا است .ب یهی است که بر اثور حو ا ارائوة ایون
حصا یر در برنامههای رسانهای ،زنا با فق ا الگوهای مورد نیاز برای ایمای نقوشهوای متنووع اهتمواعی
مواهه طواهن ش  .در پژ هش دیگری ،ملم پور همکارا ( )5935بوراسواس مطالعوة نشوانهشناسوی
«بازنمایی ز در سه فی م سینمایی سگکشی ،چهارشنبهسوری کافهحرانزیت» به این نتیجوه رسوی ن
که از آنجا که ق رت بهطور حاریلی ،اهتماعی نمادین در دست مردا است ،مماهیم مقوالت فرهنگی
بر اساس ن ا مردانه حعرین می شون مماهیمی ذاحاً مذکرن  .این مماهیم مقوالت در دنیای زنا معانی
نامتعارف گا متضادی دارن  .برای زنا مماهیمی مانن احقاق حق ،حسا ی ط بی ،استقشل ،ق رت ،رش
فاداری براساس بهایشا برای مردا در ن ر گرفته میشون  .در اقع ،زنا هوویتی حوابع غیرمسوتقگ
دارن  .بهاینحرحیب ،زنا برای پیشرفت حغییر در زن گی طود نوهحنهوا بوا موانوع سواطتاری اهتمواعی
ر بهر هستن  ،ب که ساطتار ن ا مردساالری همدو ه ا در اعماق ذهن ان یشة آ ها های گرفتوه
حتی در زما حضورن اشتنشا نیز پیامی ق رحمن برای زنا میفرست به آ ها یادآ ری میکن که
طبق دستورات عمگ کنن  .یافتههای حلقیق بازنماییکنن ة این با ر بودن که ز در این سه فی م ،چنا
سوژ هایی منمعگ طشونتپذیر (فی م چهارشنبه سوری) ،برساطته ش  ،ناحوا البته قابوگ اسوتماد در
برطی شرایط به نمع شرایط مردانه (فی م سگکشی) فر دست (فی م کافهحرانزیت) حعرین مکوا یوابی
ش بودن که امکا چن انی برای عام یت در آ ها هود ن ارد.
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مبانی نظری
ممهو بازنموایی در مطالعوات رسوانهای هنبوة ملووری دارد« .بازنموایی حولیو معنوا از طریوق
چارچوبهای ممهومی زبانی است .بازنمایی به ق رت منافع گر ها گور طوورد اسوت در
آ برطی امور نمایان میشون ؛ درحالیکه بسیاری از امور مسکوت میمان » [ ،5ص.] 55
مکرر بازنمایی رسانهها از هها اقع بوه طورز قووی بور
شایا ذکر است که هریا م ا
ادراکها کنشهای ملاطبا حأثیر میگذارد .بازنمایی بو ینسوا  ،معوانی مورهح طوود را در
هامعه از طریق ق رتهای حثبیتش ة موهود برساطت میکن  .از این من ر« ،سینما ،بوهمثابوة
یک رسانه ،آینة هامعه نیست ،ب که بیش از آ  ،سازن ة هها اهتماعی است» [ ،99ص.]52
بازنماییهای هنسیتی نیز ربطی به زن گی پیدی ة زنا ن ارد به یژ از حصورات قالبی
ای ئولوژی های هنسیتی متأثرن ؛ چهبسا آثار سینمایی حصویری طاص از زنا را به ملاطبوا
طود عرضه کنن که در سطح هامعه به نابرابری ها دامون زنو بوا القوای ممواهیم ،کو های
هنسیتی ،به ساطتارهای اهتماعی س طه حعین بلش ای ئولوژی هنسیتی را بازحولی کنو .
در اینجاست که نق فمنیستی ارد صلنه می شود؛ دی گا های فمنیستی در حوزة رسوانههوا
به نق نلوة بازنمایی زنا در فرهنگ عمومی رسانه های همعی موی پردازنو  .فمنیسوت هوا
معتق ن در فرهنگ حود ای امر ز ،زنا بوه من وور آبوژ یوا موهووداحی حاشویه ای ابوزاری
بازنمایی میشون [.]59
آنا بر این با رن که ملصوالت آگاهی دانش ،مثگ ادبیات رسانهها ،به صورت اهتمواعی
ساطته برای ح ا ر ابط ق رت به کار گرفته میشون [ .] 8بنابراین ،کارآم حرین شیو بورای
نیگ به برابری در حوزة رسانهای ع الت در بازنمایی هنسیتی میحوان نقو های افشواکنن ای
باش که از موقعیت نابرابر زنا در ساحت رسانهای پورد برمویدارد اذهوا را بورای نیوگ بوه
آگاهی هنسیتی آماد ع الت هنسیتی حوانمن سازی زنا را ملقق میکن .
نمایش و اجرای جنسیت :باح ر ،ن ریهپرداز پستمو ر  ،معتقو اسوت هونس برسواطتهای
آرمانی است که به شک ی منعطن در طشل زما حلقق پی ا میکن  .همدنین باح ر میافزایو
هنس هنسیتْ اهرایی هستن در طشل اهرا ش برساطته میشون  .درحقیقت ،در آ رد
ادای هنجاری هنسیتی ،پوشی لباسها ،سبک لباسپوشوی  ،سونتهوای زبوانی را رفوتن
همگی نوعی اهرا (یا نمایش آموطتهش ة) هنسیت هستن « .به طور کگ ،بواح ر بور ایون عقیو
است که ما یاد نمیگیریم مرد یا ز بشویم ،ب که میآموزیم همدو مردا با زنا عمگ کنویم.
درحقیقت هویت هنسیتی بازی یا ایما میشود» [ ،1ص.]518
این ن ریه در حوزة هنسیت بوا چوارچوب حل ی وی گوافمن حناسوب دارد .گوافمن در قالوب
ر یکرد «حل یگ چارچوب» 5در کتاب حب یغات هنسیتی ( ،)5313به این مسئ ه پرداطته اسوت
1. framework analysis
2. Gender Advertisements
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که چگونه چارچوبهای کنشِ متقابگ معنای هنسیت را حولی مویکننو  .نقطوة کوانونی بلوث
ن ری گافمن« 5در حب یغات هنسیتی» ممهو «نمایش هنسیت» است .ب ین معنا که هنسویت
هویت هنسیتی در موقعیتهای اهتماعی از طریق آنده ا «نمایش» موینامو  ،بیوا (اهورا)
میشود .از ن ر گافمن ،این نمایشها به من ور رفتارهای بیا گرانه گرایش دارن حا انتقال یابن ،
دریافت شون در زن گی اهتماعی نقش انتقالدهن ة اطشعات دربارة هویت ،مس ک ،نیتهوا
انت ارات هر فرد دربارة اشلاص دیگر را بازی کن  .گافمن با این اسوت الل نموایش هنسویت را
بیا مناسکیش ای از س طة ال گونة مردا فرمانبری کوودک ار زنوا مویدانو  .از ن ور ا ،
نمایشهای هنسیتی در موقعیتهای اهتماعی نهحنها س س همراحب هنسیتی را حثبیت میکنو ،
ب که آ ها را به هود میآ رد [ ،91ص.] 1
هما طور که بیا ش  ،از ن ر گافمن هنسیت به صوورت حصوویری بوه اشوکال ملت ون در
گسترة حب یغات رسانهای برساطته میشود .ی با طرحانگارة «فرامناسکیشو » معتقو اسوت
نمایشهای هنسیتی در حب یغات ( سایر رسانههای حصویری) به ما نشا مویدهو کوه چگونوه
حب یغات به حما تهای هنسیتی برساطتش به للوا اهتمواعی هنبوة طبیعوی مویدهنو
ازاینر حصورات قالبی هنسیتی را حلمیگ میکنن  .گافمن در این چارچوب ن ری شش الگوی
حصویری از نمایش هنسیت را در حب یغات حشلیص داد بود که قابگ حسری بوه دیگور ژانرهوای
بازنمووایی نی وز هسووت .ی معتق و بووود حمووا ت نووابرابری هنس ویتی از طووشل شووش الگوووی
مناسکیش فرمانبری ،ان ازة نسبی ،رحبهبن ی کاری ،لمس زنانه ،عقبنشینی مقبوله حضوور
غیاب در چارچوب طانه طانواد نمایش داد برساطته میشود [.]59
در این مطالعه ،از بین شش الگوی یادش  ،سه الگوی مناسکیش فرمانبری ،عقبنشوینی
مقبول رحبهبن ی کاری حعرین در حل یگهای متو به کار گرفته مویشوود .مناسوکیشو
فرمانبری ضعیتی زنانه است که انقیاد آ ها را در برابر کنترل مردا نشا میده  .از این ن ر،
زنا بیشوتر رفتارهوای دلجویانوهای همدوو لبلنو زد را بوه نموایش مویگذارنو از طوود
حالتهای ناحوانی ،حرس انلنای هرین زنانه بر ز میدهنو درطصووص موردا حالوتهوای
لطینحرى به طود میگیرن ؛ اما رحبهبن ی کاری بر این مسئ ه اشار دارد که مردا کونشهوای
دیگرا (زنا ) را م یریت میکنن ؛ درحالیکه زنا مورد کنترل قرار میگیرن  .بنابراین ،موردا
اغ ب در نقشهای م یریتی حصویر میشون بهطصوص در نقشهای شغ ی بوه زنوا آمووز
میدهن  .به بیا دیگر ،در این الگو ،زنا بیشتر در حال دریافت کموک از موردا نموایش داد
میشون  .مردا همدنین در این الگو به للا شغ ی کمتر در حصا یر مربوط به مه کوودک یوا
آشپزطانه نشا داد میشون  .الگوی عقبنشینی مقبول نیز بر این مسئ ه اشار دارد کوه زنوا
اغ ب از طریق درگیری ر ا شناطتی از موقعیتهای اهتماعی عقبنشوینی مویکننو یوا کنوار
1. Erving Goffman
2. ultra liturgical
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نهاد میشون ؛ ب ینگونه که مردا اغ ب ه ایت کارها را برعه میگیرنو حوا زنوا را از ایون
موقعیت حذف کنن  .درمجموع ،گافمن درگیری پنها کاری عاطمی ابسوتگی فیزیکوی بوه
دیگرا را نشانههای این نوع عقبنشینی برمیشمارد که میحوان در حصا یر زنا در رسانهها به
شکگ از دست داد کنترل احساسات ،اشکریلتن ،پنها کرد چهر پشوت دسوتا از حورس،
کمر یی ،دستپاچگی ،اضطراب پنا گرفتن پشت سر مردا باش .

روش پژوهش
این حلقیق به شیوة حل یگ کیمی داد ها از طریق بهکارگیری ر حل یگ گمتما انجوا شو
است .حل یگ گمتما حلولی مهم در حلقیق کیمی ملسوب می شود با این فرض آغاز میشود
که «گمتما در همة سطوح ،از گزار های فردی حوا اهتمواعی کوش  ،اهمیتوی ک یو ی دارد»
[ ، 9ص.]529
5
نو ایک  ،ر
دربارة حل یگ گمتما  ،ر های گوناگونی حاکنو ارائه شو اسوت .ر
فرکشف ر الک و موفه 9از ر های مهم در این زمینوه اسوت .هوریوک از ایون ر هوا
ر یکردی یژ به حل یگ گمتما دارد .اما آنده در همة این ر ها دی میشود هود نوعی از
ن ایک« :نهایتاً در دا هزایور ه اگانوة معنوای ک موات
ابها در شیوة عمگ است؛ مثشً ،ر
مماهیم فرمولهای دستوری میافت » [ ،8ص.]58
2
در این پژ هش ،از ر عم یاحی حل یگ گمتما موسو به «پ ا »  PDAMبهعنووا یوک
شیوة اهرایی عم یاحی ر شن ،من م منسجم ،از میوا ر هوای ملت ون حل یوگ گمتموا
استماد ش است .این ر  ،الگویی بومی است که در طر از اشوکال هوای ذهنیوتگرایوی
بهکارگیری متناسب ذهنیت عینیت ،به من ور درک بیشتر معناها نیز ایجاد فراین مشلص
برای انجا داد ک یة مراحگ مربوط به حل یگ متو مؤثر است [ ،8ص.]51
ر پ ا بر حل یگ گمتما انتقادی سه اصگ رهیافت نوورمن فورکشف [ ]51در حل یوگ
گمتما مبتنی است .این ر به صورت ک ی ،همدو ر فرکشف ،شامگ سه مرح وة کوش
«حوصین»« ،حمسیر» «حبیین» است که این سه مرح ه به پنج سطح حل ی ی «سطح و سطح»،
«عمقو سطح»« ،سطحو عمق»« ،عمیق» «عمیقحر» حقسیم ش ان [ ،3ص.]555
مراحگ فراین ی حل یگ گمتمانی به ر پ ا را میحوا در ه ل  5نشا داد.

1. Teun Adrianus van Dijk
2. Norman Fairclough
3. Ernesto Laclau & Chantal Mouffe
4. Practical Discourse Analysis Method
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جدول  .1سطوح مختلف تحلیل گفتمان در روش پدام
 .1سطحـ سطح

برداشت از اصگ
متن

سطوح پنجگانة تحلیل در روش پدام
 .4عمیق
 .9سطحـ عمق
 .2عمقـ سطح

ههتگیری
گرایش متن

حل یگ حوهیهی با
حوهه به سایر
گرایشهای متن

حل یگ بینامتنیت
ذهنی حل یگگر
بینامتنیتهای
مرحبط

 .3عمیقتر

حل یگ
فراگمتماننیهای بین
متنی

مجموع پنج مرح ة ذکرش که درنهایت با یک نگا فرامتنی با استماد از اطشعات مرحبط
سیاسی ،اهتماعی ،فرهنگی دینی صورت میگیرد ،حشکیگدهن ة حل یگ گمتموانی موورد ن ور
طواه بود .با چنین شیوهایی میحوا اطمینوا یافوت کوه در هور مرح وه بلشوی از معنوا در
ح قههای ملت ن ر شن میشود درنهایت در مرح ة پایانی حل یگ گمتما  ،ح قههای معنوایی
مزبور معنای کامگ را ارائه طواه کرد.
هامعة آماری در این پژ هش ک یة فی مهایی است (شامگ پنج فی م) که در سی پنجموین
هشنوارة فی م فجر کارگردا های ز سینما با حضور کاراکتر ز در نقش اص ی یا نقشی فعوال
در فی م ساطتهان (مادری ،یشییها ،فصگ نرگس ،زیر سقن د دی ،اسرافیگ).
من ور از نقش فعال هود ایون کواراکتر در بیشوتر از د صولنه همورا بوا دیوالو اسوت.
نمونه گیری نیز به صورت ه فمن انجا ش است حا زمانی که از ن ر ممهوومی مقولوههوا بوه
اشباع ن ری برسن ادامه دارد بع از آنکه دادة ه ی ی از طبقهها در طشل فراینو گوردآ ری
داد ها بهدست نیای  ،پایا نمونهگیری طواه بود .در ه ل  ،حع اد صلنههای مورد پوژ هش
در هر فی م ارائه میشود.
جدول  .2تعداد صحنههای انتخابی در فیلمهای تحلیلشده
نام فیلم

تعداد صحنههای منتخب

یشییها
مادری
زیر سقن د دی
فصگ نرگس

3
51
9
1

تحلیل فیلمها
در این مقاله ،به دلیگ رعایت اطتصوار در هو لهوای مراحوگ ا ل حوا سوو حل یوگ ،بعضوی از
نمونههای حکراری حذف ش است.
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تحلیل گفتمان هویت زنانه در فیلم ویالییها بر پایة سه مرحلة اول تا سوم روش پدام
یشیوویهووا قصوة طووانواد هووای فرمان و ها سووپا ارحووش در سووال  5991اسووت« .عزیوز» ز
پنجا سالهای است که همرا نو هایش به امی دی ار پسر ارد مجموعة یشها میشود .الیاس
نیز رانن ة بسیجی است که هر قت ارد مجموعه میشود همه نگرا این مویشوون کوه شوای
طبر شهادت یکی از فرمان ها را ب ه  .پس از م حی ،سیما ،که عور س عزیوز اسوت ،از حهورا
میآی حا بدههای طود را به طار از کشور ببرد.
یشییها فی می به کوارگردانی منیور قیو ی ،نویسون گی منیور قیو ی ارسوش امیوری
حهیهکنن گی سعی م کا است .این فی م ملصول سال  5931است .در ه ل  ،9سوه مرح وة
ا ل حل یگ فی م یشییها را مشاه میکنی .
برای رعایت اطتصار هج صلنه که در حل یگ مشابه بقیة صلنهها بود حذف ش .
جدول  .9سه مرحلة اول تحلیل فیلم ویالییها
ردیف

برداشت از اصل متن

جهتگیری و گرایش
متن

تحلیل توجیهی با توجه
به سایر گرایشهای متن

5

یکی از زنا  :حاال عر ستو اصشً نمیآد اینجا؟ (ارد گا
طانواد های رزمن گا )
عزیز :اینجا؟ نه بابا پشه گرما بمبارا ...

سیما به دلیگ شرایط
سلت حاضر نیست
در ارد گا طانوادة
رزمن گا حضور
داشته باش .

ز م ر طود را حابع
همسر نمیدان .

دطتربدهای در پسزمینة همة این دیالو ها در حال
رقصی با آهنگ برنامة کودک است ننهعباس دائماً
به رقص دطتربده اعتراض میکن .

حعارض ضعیت
ارد گا با رقصی

ملالمت ز سنتی با
پ ی های م ر

9

سیما :بع از ابراز احساسات به فرزن انش به طرف
ماشین میر د که به طانه برگردد.
عزیز :حو میطوای بدهها ر ببری پیش طواهرت (طار
از کشور) ،لی دا د (پ ر بدهها) اهاز نمید .
سیما :دا د کیه؟

سیما در ضعیت
زن گی بدهها طود
را ملتار میدان .

برهمطورد نقشهای
سنتی زنانه در هامعة
م ر

2

سیما :طاکش که آر لی شرایطش چی؟ اینجا اصشً
شرایطش مناسب ما بدههامو نیست.
من فقط میطوا زن گی طود بدهها ر از این
ضعیت نجات ب .

سیما بر بهترش
ضعیت طود
بدههایش حأکی
دارد.

ز م ر طودطوا است.

1

عزیز به بیمارستا نزدیک ارد گا میر د .آنجا به پسر
نوهوانی که بهش ت زطمی است عزیز را ص ا
میزن کمک میکن .

عزیز نقش مادر را
برای یک رزمن ة
غریبه ایما میکن .

ز سنتی مهمحرین نقش
طود را هیمة مادری
میدان .
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ردیف

برداشت از اصل متن

جهتگیری و گرایش
متن

تحلیل توجیهی با توجه
به سایر گرایشهای متن

9

یکی از زنا ارد گا که در احاقش عقرب دی است برای
کشتن عقرب از سیما (ز حاز ارد) کمک میطواه .

سیما از کشتن
عقرب ،برعکس
ز های دیگر ،حرسی
ن ارد.

ز م ر نترس است.

1

همسر زنی که در ارد گا باردار بود شهی میشود.
طانم یگانه :بزر کرد بده بیپ ر ...الهی بمیر من
مید نم سمیه چی میکشه.

ز های ارد گا
طانوادة کامگ را با
هود پ ر حصور
میکنن .

برای ز سنتی مرد ملور
طانواد است.

8

مکالمة طانم یگانه سیما دربارة زمانی که شوهر سیما
با آقای یگانه به ارد گا آم بودن .
احماقاً آقا دا د هم از هنرهای شما طی ی حعرین
میکرد .
چی میگمت؟ ب میگمت؟

حساسیت سیما به
حعرینهای همسر

نیاز به حوهه عاطمه در
ز

3

عزیز :بده بای بابا باالسر باشه.
پاسپورت ر فرستاد برای دا د .اگه پاسپورت ر
میطوای بمو حا بیاد.

عزیز پ ر را سرپرست
اص ی طانواد
میدان .

گرایش به مردساالری در
میا زنا سنتی

51

طانم طیری ططاب به همسر :من اینجا فرمان نیستم.
ا م هرکاری از دستم برمیآد انجا ب  ...گرنه حرشی
مربا ر حهرا هم میشه درست کرد.

مشارکت زنا در
پشت صلنة هنگ

همراهی همکاری ز
مذهبی /سنتی در
ضعیت هنگی

55

دطتر نوهوا ارد گا به الیاس ،پسری که سایگ مورد
نیاز را برای زنا ارد گا میآ رد ،عشقهمن است به ا
سمار آ رد سای ی را میده .
در صلنهای از فی م دطتر نوهوا متوهه میشود طانم
طیری (فرمان ) همة ه ایای الیاس را که برای ا آ رد
است پنها کرد است.

طانم طیری ،بهعنوا
یک ز مذهبی
هوا  ،برای ر ابط
عاطمی ضابطه قائگ
است.

پایبن ی ز مذهبی به
قواع ر ابط عاطمی

5

هنگا رفتن طانم طیری سیما میگوی که در ارد گا
میمان حا شوهر را ببین .

سیما به طاطر
همسر از طواست
طود ع ل میکن .

پیر زی گمتما
طانواد ملور ز سنتی
بر گمتما طودطواهی
ز م ر
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تحلیل گفتمان هویت زنانه در فیلم مادری بر پایة سه مرحلة اول تا سوم روش پدام
داستا مادری دربارة زن گی د طواهر است کوه بوهحنهوایی در شوهر یوزد بوا یکو یگر زنو گی
می کنن ؛ با این حما ت که یکی عشق طود را رها کرد دیگور عشوقش ا را رهوا کورد اسوت.
آ ها یکحنه ر بهر ی مشکشت مسائ ی که سر را دارن ایستادگی میکنن حرکتوی ر بوه
ه و دارن حا اینکه طواهر کوچکحر (نوا) متوهه میشود طواهر بزر حر (گ نار) دچوار حوموور
م ت کمی زن طواه مان .
مغزی العش ش
مادری ا لین فی م سینمایی رقیه حوک ی در مقا کارگردانی است .این فوی م ملصوول سوال
 5931به حهیهکنن گی سیا حقیقی است .در ه ل  ،2سه مرح ة ا ل حل یگ فی م مادری
را مشاه میکنی .
برای رعایت اطتصار ،پنج صلنه که در حل یگ مشابه بقیة صلنهها بود حذف ش .
جدول  .4سه مرحلة اول تحلیل فیلم مادری
ردیف

برداشت از اصل متن

5

جهتگیری و
گرایش متن

تحلیل توجیهی با
توجه به سایر
گرایشهای متن

نوا عاشق پسری پول ار از طبقة اهتماعی باالحر از
طود است .پ ر آ پسر با این ازد ا کامشً ملالن
است( ...مکالمة نوا با د ستش)
از زمین آسمو دار برا میبار  .کا اال بای پیشم
باشه ،لی نمید نم کجاست .شای اگه پ ر ر مادر
زن بود  ،اینهوری نمیش .

برای نوا هود یک
مرد طانواد
پ ر مادر پشتوانة
عاطمی است.

در هامعة سنتی،
طانواد ملوری اصگ
است.

مریم (د ست نوا) که حنها زن گی میکن  :دیشب ز
صابلونه ا م باال .ا م بود میگمت ز دحر حک ین اینجا
ر مشلص کن .مستأهر ه ی دار میآد.

صاحبلانة مریم
حنها زن گی کرد
یک ز را درست
نمیدان .

اهمیت ازد ا ز در
هامعة سنتی
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جهتگیری و

تحلیل توجیهی با

ردیف

برداشت از اصل متن

9

نوا ططاب به گ نار :سعی بیمسئولیته؟ حو درستش
کن ...د ستت دار گ نار.
گ نار :طود ر د ست دار نه من ر  ...طودطواهه
ابستهست ...این میشه د ست داشتن؟ من میطوا
اال فقط به فکر طود باشم .طود  ،نمایشگا ،
نقاشیها  ...آقای نمیسی قرارداد یه گاری حو پاریس
بسته.

گ نار به کارهای
شلصی بیشتر از
زن گی زناشویی
اهمیت میده .

ز م ر طودطوا
است.

2

گ نار :بمونم حو این طونه چی بشه؟ حو سرک بکشی حو
زن گی بقیه فی م عر سی بگیری؟ قرار بود حو این بشی؟
من این بشم؟

گ نار از زن گی
مشترک طود به
دلیگ نرسی به
آرما هایش
ناراضی است.

ز م ر طودطوا
است.

1

نوا :طو بهحال شما آقای س طانی که عاشق هم
بودی .
طاله :نسگ ما نسگ سوطتن ساطتن بود .نسگ لباس
عر سی کمن این حرفها ...آرز ی مادر ش نم با
بدهدار نش نش به باد رفت.

زن گی زناشویی در
نسگ گذشته در هر
شرایطی ادامه
مییاب .

در هامعة سنتی
طانواد ملوری اصگ
است.

گرایش متن

توجه به سایر
گرایشهای متن

تحلیل گفتمان هویت زنانه در فیلم زیر سقف دودی برر پایرة سره مرحلرة اول ترا
سوم روش پدام
زیر سقن د دی داستا طانواد ای است که در حال از هم پاشی است .شیرین (ز طوانواد )
که در زن گی طانوادگی با فرزن همسر بهح ریج دچار مشکگ میشود ،به دنبال پیو اکورد
راهی برای ایجاد ارحباط با آ هاست ،که موفق نمی شود به بلرا مویرسو  .حوش مجو د ا
برای بر رفت ا از این بلرا ا را با چالشی ه ی ر بهر میکن .
زیر سقن د دی فی موی بوه کوارگردانی ،نویسون گی حهیوهکننو گی پوورا درطشون
ملصول سال  5931است .در ه ل  ،1سه مرح ة ا ل حل یگ فی م زیر سقن د دی را مشاه
میکنی  .برای رعایت اطتصار ،نُه صلنه که در حل یگ مشابه بقیة صلنهها بود حذف ش .

هویت زنانه در سینمای ایران323 ...

جدول  .3سه مرحلة اول تحلیل فیلم زیر سقف دودی
ردیف

برداشت از اصل متن

جهتگیری و
گرایش متن

تحلیل توجیهی با توجه به
سایر گرایشهای متن

5

بهرا ططاب به شیرین همسر  :همیشة ط ا یه
چیزی برای غصه طورد داری .این بدهای که طودت
حربیت کردی طودت هم هن لش کن .من هزارحا
ب بلتی گرفتاری دار  .دیگه حو اضافه نکن.

نگرانی ز بیش از
مرد دربارة
مشکشت طانواد

برهستهسازی نقش مادر در
حماهت از فرزن

دطتر :با من درست حرف بز  .بابا که من ر بزر
کرد با من اینهوری حرف نزد .

دطتر هوا از
د ستپسر ط ب
احترا میکن .

ز م ر به حقوق برابر
اعتقاد دارد.

در یک ه سة کاری بهرا ططاب به همکار :
میحرسم سکته کنم بیوفتم گوشة طونه.
همکار :با یکی از این آرامشی آسایشیها بر سمر که
دل دماغت بیاد سر ها  ...قتی برگردی ،نه به
طانواد ت کار دار نه موی دماغت میشن.

مرد به ز نگا
ابزاری دارد.

نگا ابزاری مردا به زنا

2

بهرا با ز هوا زیبایی به نا رعنا در ارحباط است.
مکالمة بهرا ز د مش :کا میش عکس
د نمریمو ر میذاشتم حو اینستا  ...بدهای که حو
عکس بغ م بود دی ی چه بدة هیگری بود؟

رعنا بهعنوا ز
د آرز دارد
ازد اهش ع نی
شود بدهدار
شود.

طانوادة رسمی منشأ امنیت
ز در طانواد است.

1

شیرین ططاب به آرما  :حاال دیگه چاقی من ر به
رطم میکشی؟
آرما  :آر به رطت میکشم ب که سر عقگ بیای حا
بمهمی چه بشیی دار سرت میآد.

آرما معتق است
را بر رفت از
مشکشت زناشویی
رسی گی بیشتر به
هاهر است.

آراستگی هاهری یکی از
یژگیهای ز م ر

9

شیرین :من حو این طونه از همه پستحر  .طونه که نه
دیونهطونه.

شیرین بهعنوا یک
ز طانهدار احساس
بیارز بود در
طانواد دارد.

9

1

8

آرما برای دلجویی از د ستدطتر برایش انگشتر
طش میطرد ا میگوی  :من این ر طواستم .من از
حو طش میطوا ؟ من گمتم فقط معذرتطواهی ...قتی
از دل من درمیآد که با کاد نباشه .بگی فشنی من یه
کار اشتباهی کرد معذرت میطوا .
شیرین موهایش را رنگ کرد به طود رسی
شیرین :فنجو ها ر از حو بوفه درآ رد ...حما
زن گیمو ر کردیم حو بوفه ...یادمه ا موقعها ازین
کمرباریکها د ست داشتی( ...شیرین همة حش طود
را میکن که شوهر متوهه حغییرات هاهری ا شود،
اما شوهر متوهه نمیشود ...شوهر همزما در
حال دی ماهوار است ...بهرا حصور این است که
شیرین به ا مت ک میگوی ).

دطتر هوا از
د ستپسر به
های ه یة مادی
احترا حوهه
میطواه .

(ز نیازمن حوهه
همسر به طود
است).

بیارز

بود طانهداری در
هامعه

همة زنا سنتی ،م ر
پستم ر  ،به احترا
متقابگ معتق ن .

ضر رت هود عواطن
متقابگ برای استلکا
طانواد
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ردیف

برداشت از اصل متن

جهتگیری و
گرایش متن

تحلیل توجیهی با توجه به
سایر گرایشهای متن

3

من حو این طونه از همه پستحر .

شیرین احساس
بیارز میکن .

بیحوههی به ز در طانواد
احساس بیارزشی میآ رد.

51

آرما ما چرا نمیحونیم باهم صلبت کنیم؟ حو اال
ناراحتی چرا به من نمیگی چی ش ؟ من مادرحم .به
من نگی به کی میطوای بگی؟

غریزة مادری به
دنبال استلکا
ر ابط طانوادگی
است.

ر ابط مثبت عامگ استلکا
طانواد است.

55

در صلنهای آرما با مادر درددل میکن میگوی
که دطتری را د ست دارد نمیطواه به طاطر
ن اشتن شغگ م رک ا را از دست ب ه .
شیرین :مشکگ اینجاست که شما ما ز ها ر
نمیشناسی  .برای کسی که د ستش داریم حاضریم یه
عمر منت ر بمونیم.

شیرین معتق
د ست داشتن
یک مرد کافی
است برای اینکه
هر سلتیای را
برایش حلمگ
کنی.

عشق عامگ ف اکاری در
طانواد است.

5

59

52

شیرین به اصرار پسر به مطب ر ا شناس میر د.
ر ا شناس :چرا درست ر ل کردی؟
شیرین :حر آطر بود که باردار ش  .طب آد قتی
مادر میشه دنبال چیزایی که طود د ست دار که
نبای بر  ...همهچیز زن گی میشه حربیت بده ،ن افت
طونه ،آشپزی ...بع از یه م ت میشی کارشناس
قورمهسبزی  ...من هم همة زن گی ش بده.
ر ا شناس :آرما به های زن گی با یک پ ر مادر
بهعنوا ز شوهر دار با یک طواهر برادر زن گی
میکنه ...عشقبازی در رابطه ر میگم .شما فکر
کردی این ع ارحباط طبیعیه؟ شوهرحو اعتراضی
ن ار ؟
ا ا ایگ کمی عصبی بود ...لی طود هیچ قت
هیدی نمیگمت.
شما چی؟ هیچ قت دربار صلبت نکردی ؟
نه! طانم دکتر آد ر نمیشه ...حربیتمو اینه.
در سکانسی آرما با مادر د ستدطتر صلبت
میکن از ا میطواه که اهاز ده با کیانا ب
اینکه ازد ا کنن نامزد بمانن میگوی طی ی از
اینکه ازد ا کنن باهم زن گی
د ستا ما ب
میکنن .
مادر کیانا :اگه این سلتگیریها نباشه ،همه میطوا
آزاد بی بن بار باهم زن گی کنن.

شیرین زنانگی را
در مادری میدان .

مادریکرد نقش اص ی
ز سنتی است.

نیاز هنسی حتی
در ر ابط زناشویی
یک حابو است.

هامعة سنتی نیازهای
هنسی را سرکوب میکن .

آرما طواستار
شکست قواع
سنتی است.

ناکارآم ی طانوادة سنتی
نسگهای ه ی را به
شکست طانوادة سنتی
امیدارد.
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تحلیل گفتمان هویت زنانه در فیلم فصل نرگس بر پایة سره مرحلرة اول ترا سروم
روش پدام
فی م فصگ نرگس در ژانر اهتماعی با نگاهی انسا د ستانه قصوهای امیو بلوش را بوه شویو ای
متما ت ر ایت میکن  .داستا این فی م ،داستا د ز رانن حاکسی ،یک بوازیگر ،یوک اسوتاد
موسیقی شلصیت های دیگر است که ملاطب در طول فی م شاه گر های داستا هریوک از
این شلصیت هاست که به صورت موازی ر ایت میشود .درحقیقت ،داستا اص ی فوی م دربوارة
اه ای عضو است.
فصگ نرگس فی می بوه کوارگردانی نویسون گی نگوار آذربایجوانی حهیوهکننو گی سولر
صباغسرشت ملصول سال  5932است .در ه ل  ،9سه مرح ة ا ل حل یگ فی م فصوگ نورگس
را مشاه میکنی .
جدول  .5سه مرحلة اول تحلیل فیلم فصل نرگس
ردیف

برداشت از اصل متن

جهتگیری و
گرایش متن

تحلیل توجیهی با توجه به
سایر گرایشهای متن

5

آیشر دطترعمو آذری هستن که باهم زن گی
سپی
میکنن  .سپی پنهانی از همسر ه ا ش  ،چو اگر
پ ر بمهم  ،ا را به حبریز برمیگردان ا را مل د
میکن .

سپی قائگ
به آزادی ز
در ارحباطات
طود است.

م ر ش هامعه عامگ
حلول در ر ابط زنا

سپی در گمت گوی ح منی با شوهر سابقش :کشتهمردة
دی نت نیستم .فقط نمیطوا حنها بر عر سی .همه
هستن .حو هم بای بیای.

نیاز سپی
به حضور یک
مرد در فضای
عمومی

احساس همة زنا به
داشتن یک حامی مرد در
هامعه.

9

آیشر برای دی مردی که اصشً با ا صلبت نکرد لی
عاشقش است هر ر ز مسیری طوالنی را میر د حا ا را
ببین (ق ب همسر این مرد به آیشر اه ا ش است).

احساس
عاطمی یک
ز به
مساع ت
دیگرا به
ی

نیاز متقابگ عاطمی میا
زنا مردا در هامعه

2

ز میا سالی که شغ ش رانن گی است حین کار به
هنرپیشههایی برمیطورد که ا را ارد هریانی پردردسر
میکنن  .این ز از حق دفاع میکن  ،زیر بار حرف ز ر
نمیر د حا هایی که میحوان به دیگرا کمک میکن .
این ز در حین رانن گی به پسر برادر دیکته میگوی .

گسترس
حوز های
کاری زنا در
هامعة م ر

هابههایی نقشهای سنتی
زنانه در هامعة م ر
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تحلیل سطح چهارم (عمیق)
مرح ة عمیق حل یگ بر نوعی حمسیر از سطح سو حل یگ حعیین ر یکردهای مشابه متموا ت
در ستو (حل یگ حوهیهی) ناهر است .در این مرح ه ،با حوهه به نتایج بهدستآم  ،حمسیر ک ی
مربوط به آ ها با عنا ین یا اژ های با معناهای گسترد حر ،که نوعی از ر یکرد کوش را حرسویم
میکن  ،انجا میگیرد .در اینجا به اطتصار ه ل  ،1یعنی مرح وة عمیوق ،بوا حعیوین دالهوای
مرکزی مشترک به شکگ ذیگ حهیه ش است.
جدول  .5مرحلة چهارم (محورهای اساسی تحلیل مربوط به سطح عمیق)
ردیف

دال مرکزی

تحلیل توجیهی

5

یژگیهای عا زنانه بازنماییش

عاطمی احساسی بود  ،اهمیت نقش مادری ،طانواد منشأ
امنیت ،نیاز به ر ابط عاطمی متقابگ در طانواد  ،حمظ طانواد با
ر ابط مثبت ف اکاری

9

یژگیهای بازنماییش
سنتی

برای ز

یژگیهای بازنماییش
م ر

برای ز

مادری مهمحرین نقش ،گرایش به مردساالری ،حلمگ شرایط
سلت به طاطر طانواد  ،پایبن ی به قواع ر ابط عاطمی،
طانواد ملوری ملالمت با پ ی های ه ی
طودطوا  ،نترس ،اعتقاد به حقوق برابر ،حابع همسر نیست،
هابههایی نقشهای سنتی ،اهمیت به هاهر ،کمارز بود
طانهداری

تحلیل سطح پنجم (عمیقتر)
در این سطح ،هما گونه که در بلش ر هم ذکر ش  ،با استماد از حل یگ سطح چهوار کوه
مقایسة س ولهای ه ل (باالطص در سطح سو حل یگ) بود ،فضای ک ی گمتمانی فوی م موورد
حل یگ قرار میگیرد .این مرح ه را میحوا برمبنای ر فرکشف حبیین ق مو اد کورد .در ایون
مرح ه ،متن بینامتنی فرامتن همزما مورد حوهه قرار میگیرد حل یگ نهایی ارائه میشود.
ابت ا به طور طشصه به گمتما حاکم بر هریک از فی مها طواهیم پرداطت:
نتایج حاصگ از بررسی صلنههای فی م یشییها دالهای بهدستآم از حل یگ (همدو
بازنمایی یژگیهای عا زنانه حأکی بیشتر بر یژگیهوای ز سونتی حواکی از آ اسوت کوه
گمتما حاکم بر این فی م با حوهه به موضوع حلقیق بیشتر به سمت حبعیوت هور بیشوتر ز از
ارز های طانواد درنهایت طانواد ملوری گرایش دارد هرچه ز م ر فی م حش میکن
شاطصههای م ر را ارهح ب ان  ،درنهایت شاه پیر زی گمتما طانواد ملوری بر طودطواهی
ز م ر هستیم .همدنین ،یژگیهای مثبت ز در این فی م بیشتر به یژگیهای ز سونتی
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متمایگ است .به ن ر میرس داللتهای فی م با ارز های گمتمانی مرهح در همهوری اسشمی
ایرا همههت است.
در فی م مادری نیز با هود سردرگمی شلصیتهای داستا در میا گمتما هوای موهوود
شاه حأکی هرچه بیشتر فی م بر گمتما طانواد ملوری هسوتیم .در ایون فوی م ،بوار مثبوت
منمی در یژگیهای طاص زنانه یافت نمیشود .لی داللتهای اص ی بر ملور طانواد ملوری
نمی آ یژگیهایی از ز م ر  ،که با الگوی طانواد در حضاد است ،قرار دارد .به ن ر مویرسو
فی م در موقعیت بازنمایی آسیبهای گذار از سنت به م رنیته است .به ن ر مهمحرین آسویبهوا
در این گذار متوهه زنا است.
در فی م زیر سقن د دی شاه صلنههای متع د از بازنمایی زنی هستیم که به شک ی افراطوی
مادریکرد را مهمحرین هیمة طود میدانو درعوینحوال را بور رفوت از بلورا مشوکشت
طانوادگی زناشویی را پررنگحر کرد یژگیهای ز م ر همدو آراستگی هواهری مویبینو .
درعینحال شاه گرایش ز به سمت داشوتن طوانوادة رسومی بورای داشوتن امنیوت بیشوتر در
طانواد هامعه هستیم .بنابراین ،گمتما حاکم در این فوی م نیوز مثبوت ه وو داد طوانواد در
بازنمایی هویت زنانه است .به ن ر میرس در این فی م ک یشههایی از ز سونتی (نگوا ابوزاری بوه
ز  ،کمارز ه و داد طانهداری بیحوههی به نیازهای هنسی) بوهعنووا یژگویهوای منموی
بازنمایی ش است .البته درنهایت بای گمت فی م به صورت مشلص را حگ بور رفوت از بلورا
طانواد را ایجاد حعادل در ارز های طانواد میدان که از منشأ گمتمانی سنت میآیو اهمیوت
به فردیت که منشأ گمتما م ر است .همدنین در ایون فوی م شواه بازنموایی یژگویهوای ز
پستم ر (دطتر هوا از نسگ ه ی ) هستیم؛ بهطوریکه میبینیم بازنمایی ناکارآم ی طوانوادة
سنتی نسگهای ه ی را به شکست قواع طانوادة سنتی امیدارد.
درنهایت ،در فی م فصگ نرگس شاه زنانی هستیم که با گرایش به سمت یژگیهوای ز
م ر برهم طورد نقشهای سنتی زنانه در هامعوة مو ر را بازنموایی مویکننو ؛ زنوانی کوه
درعینحال که نیاز عاطمی طود را به رابطه با یک مرد پنها نمیکنن  ،لی طواستار استقشل
حقوق برابر برای طود در هامعة سنتی هستن .
درنهایت بای گمت نتایج همعبنو ی دالهوای مرکوزی بوهدسوتآمو از حل یوگ گمتموا
فی مهای سی پنجمین هشنوارة فی م فجر حاکی از آ اسوت کوه گمتموا اصو ی حواکم 5در
فی مهای برگزی بازنمایی نسبت هویت زنانه طانواد است ،که در د سوطح ز سونتی ز
م ر شکگ گرفته است.
 .5ه ف ما در حل یگ گمتما  ،کشن حما ت شباهتهای هریانات فکری احماقافتاد در هامعوه بوا بازنمواییهوای
رسانهای در فی مها بود .ما در این حلقیق گمتما اص ی متن را کشن کردیم؛ گمتمانی که ممکن است بعضوی
از دالهای آ از ن ریهها اثر گرفته باش بعضی نه.
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در میا فی مهای موهود ،در فی م فصگ نرگس شاه بازنمایی مثبوت ز مو ر در فوی م
یشییها شاه بازنمایی مثبت ز سنتی هستیم .در فی م زیر سقن د دی ایجواد نووعی حعوادل
میا یژگیهای مثبت ز سنتی م ر بازنمایی ش است (در فی م مادری به شکگ اضلی
این داللت صورت نپذیرفته است) .اما میحوا گمت با هود حعارضهای موهود گمتموا اصو ی
همة فی مها «پیون هویت زنانه طانواد ملوری» است.
نقطة همگرایی در این فی مها نسبت پیون هویت زنانه طانواد است نقطة اگرایی فوی م
به مثبت ه و داد بازنمایی مثبت هویت سنتی بازنمایی منمی هویوت مو ر زنانوه در فوی م
یشییها ،بازنمایی منمی هویت سنتی مثبوت ز مو ر در فوی م زیور سوقن د دی فصوگ
نرگس است.

جمعبندی
در این حلقیق ،بازنمایی هویت زنانه در فی مهای برگزی در پنج مرح ه با ر پ ا انجا ش .
نتایج بهدستآم از صلنههای انتلابش از فی مهای ذکرش نتایج زیر را در برداشته است:
یژگیهای گمتمانی در چهار فی م برگزی ة سی پنجمین هشنوارة فجر بهطورک ی به سوه
دسته بازنمایی یژگیهای عا زنانه ،یژگیهای ز سنتی یژگیهای ز مو ر اشوار دارد.
در ه ل  8این یژگیها در فی مها مقایسه میشود.
جدول  .1مقایسة ویژگیهای گفتمانی مشترک فیلمها
ویالییها مادری زیر سقف دودی
ویژگیهای مشترک
*
*
بازنمایی مثبت از ز سنتی
*
بازنمایی مثبت از ز م ر
*
*
*
حأکی بر طانواد ملوری

فصل نرگس
*
*

آنده از ه ل  8مشلص است یژگی مشترک هر چهار فی م طانواد ملوری است .هالب آنکه
به ن ر میرس کارگردا های ز سینمای ایرا در ایجاد الگویی ای ئال برای ز ایرانی اطتشف ن ر
دارن نوعی کشمکش گمتمانی بین سنت م رنیته به چشوم مویآیو  ،لوی هور د سووی ایون
کشمکش بر عنصر طانواد بهعنوا ملیطی امن برای رش بالن گی ز حأکی دارن  .اساساً یکوی
از دغ غههای کاراکترهای اص ی بازنماییش در فی مها طانواد است که این نشا میدهو بورای
هنرمن ا ز در ایرا هنوز طانواد نقش ملوری دارد .اما هاهراً اطتشف گمتمانی بر سر دستیابی
به این ای ة اص ی ،یعنی طانواد ملوری ،است .در حل یگ نهایی ،بای گمت کارگردا هایی مانن نگار
آذربایجانی گمتما طانواد ملوری را با بر هم طورد نقشهای سنتی ز احقاق حقووق برابور
احترا متقابگ عم ی میدانن  .این ای به صورت مشلص حلوتحوأثیر گمتموا مو ر از طوانوادة
دمکراحیک است که حقسیم نقشها در آ نه بر پایة هنسیت ،ب که بور پایوة حوافوق ز هوین شوکگ
میگیرد .حأثیر دی گا های هویت هنسیتی در این فی م آشکار است.
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برطشف این دی گا  ،کوارگردانی ماننو منیور قیو ی بور پیور زی گمتموا ز سونتی بور
طودطواهی ز م ر حأکی دارد که به ن ر میرس با حوهه به ژانر مشلص فی م (حووزة دفواع
مق س) فی م به نوعی گمتما مرهح نهادهای رسمی را بازحولی مینمای .
درنهایت ،نگا کارگردا باحجربهای مانن پورا درطشن هود دارد که سعی دارد به نوعی
بر این حضاد غ به کن  .اگرچه ی در ک یشههای منمی ز سنتی اغراق میکنو  ،حأکیو بور دال
مرکزی طانواد ملوری یژگیهای عا زنانه مثگ اهمیت مادری نیاز به ملبت عاطموه ی
را ا داشته حا راهکاری برای آشتی ز سنتی م ر ارائه کن .
درنهایت ،میحوا گمت از حل یگ گمتمانی چهار فی م ذکرش میحوا به دالهوای اساسوی
گمتمانی دست یافت که درحقیقت نقشة معنایی نگا به هویت زنانه را حشکیگ میدهو  .نموودار
 5دالهای اساسی مزبور را نشا میده .
عاطفی بودن
هویت مادری
خانواده محوری

دال های اساسی هویت زنانه

فداکاری

خانواده محوری
مدرن ستیزی

دال های اساسی هویت زن سنتی

مرد محوری
خودخواه
نترس
حقوق برابر

دال های اساسی هویت زن مدرن

ظاهر محوری
مخالف خانه داری
نمودار  .1دالهای اساسی گفتمانی پنج فیلم تحلیلشده

دال های اساسی گفتمانی
پنج فیلم مورد تحلیل

مادر محوری
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