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های  تحلیل گفتمان کارگردان)ایران  هویت زنانه در سینمای
 (فیلم فجر ةزن در سی و پنجمین جشنوار

  آرا ، مجتبی رزم* ، حسن مسعودی حسن بشیر

 چکیده
ه از زنوا    ابعواد ملت ون زنو گی     گرفتو  های صوورت  برانگیز در مطالعات بازنمایی، بازنمایی چالش یکی از موضوعات

 ة  بوا حوهوه بوه ن ریو    « پو ا  »بوا ر   حل یوگ گمتموا      در این پژ هش سعی شو    ،بر همین اساس. است ایشا 
 ةز  سینمای ایرا  در سی   پنجموین هشونوار  های  بازنمایی هویت زنانه در آثار کارگردا  ةنلو بازنمایی هنسیتی

   یو برگز  میدر چهوار فو   یمرکوز  یها دالده   می نتایج این حل یگ نشا . شودبررسی   حل یگ ( 5931)فی م فجر 
هوای   یژگو ی . ز  م ر  اشوار  دارد های  یژگی ی   ز  سنتهای  یژگی  عا  زنانه،های  یژگی  ییبه بازنما یک  طور به

طوانواد ،  ساالری، حلمگ شرایط سولت بوه طواطر     حرین نقش، گرایش به مرد عنوا  مهم به ،مادری شامگ یز  سنت
 شوامگ  زنا  م ر های  یژگی  ه ی  است  های  ملوری   ملالمت با پ ی   پایبن ی به قواع  ر ابط عاطمی، طانواد 

   سنتی، اهمیوت بوه هواهر   های  هایی نقش طودطواهی، شجاعت، اعتقاد به حقوق برابر، ع   حبعیت از همسر، هابه
نیز شوامگ عواطمی   احساسوی بوود ، اهمیوت نقوش موادری،         عا  زنانههای   یژگی .داری است بود  طانه ارز  کم

 .است امنیت، نیاز به ر ابط عاطمی متقابگ در طانواد ، حمظ طانواد  با ر ابط مثبت   ف اکاری أطانواد  منش

 واژگانکلید

 .کارگردا  ز  ،فی م فجر ةی هویت زنانه، حل یگ گمتما ، هشنواریبازنما
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 مقدمه و بیان مسئله
مطالعات فرهنگی   مطالعوات   ةها از موضوعات مشترک در حوز هویت در رسانه 5ماییمسئ ه بازن

بوه   هویوت  ةاین پوژ هش در حووز  . کردحوا  آ  را از ز ایای ملت می بررسی  که می رسانه است
رسوانه بوه    ة  در حووز  ،عنوا  نیمی از همعیت فعوال   اثرگوذار کشوور    به ،ی زنا یبازنما ةمسئ 

 .پردازد می ،ای پرملاطب   فراگیر انهعنوا  رس به، سینما
عنووا    به)های هویتی    بازحولی  ک یشه بازنماییات آ  بر حأثیرهای حصویری    رسانه ةمطالع

 قوول  بوه . حووا  از موضووعات پیدیو     مهوم ق مو اد کورد       را موی ( های هنسیتی مثال ک یشه
 حصوویری هوای   رسانه   کن  یم چشم به مب ل را عقگای  هرسان ن، هها ینو عصر در، لوها  مک

  ،یه  ةهامع در ، اقع در[. 195 ، ص  ] شود ها می آ  ةشیان  امت اد نه  ها     انسا ید امت اد
را  نینوو هوای   تیو هو   سوازن   موی  راها   اکنش   حتیها  کنش ها، منش که هستن ها  رسانه نیا

 .زنن  می رقم   کنن  می ط ق
 بودنو ،  ملو  د    انو ک هوا   نقوش    الگوهوا  کوه  گذشوته  در کوایوگ،  مک اعتقاد همدنین، به

 هم ه از یابی هویت منابع حع د به حوهه با   امر ز صنعتی هوامع در اما. بود آسا  نسبتاً یابی هویت
 دهنو ،  موی  قورار  نوهووا     هووا   نسوگ  فورار ی  را متضاد   متنوع الگوهای که متع دهای  رسانه
دایوک      هال، استوارت مانن  کسانی. است کرد  مواهه یاریبسهای  دشواری با را آنا  یابی هویت

 هوال  ن ور  از. کننو   موی  ق مو اد  هنسیت   هویت بازنمایی در مهمی عامگ را رسانه نیز گرامشی  
 همدنوین، هوال  [. 2 ، ص93]« انو   فرهنگوی های  هویت برساطتن برای ابزاری[ ای رسانه]متو  »

 معتقو   ا . شوون   موی  سواطته هوا   حموا ت   ها  بازنمایی  ،گمتما در   درها  هویت که کن  می حأکی 
 بورای  ههوا  یوا   دربوارة  دار معنوا  حرفوی  گموتن  بورای  زبوا   از اسوتماد   معنای به بازنمایی»: است
 ب کوه  نو ارد،   هوود  ذات در معنوا . اسوت  مردما  دیگر برای معناداری صورت به هها  کرد  بازنما

 به بیانی دیگور، بازنموایی   [.   ، ص3 ] «است داللتی ر یة یک ملصول   نتیجه   شود می ساطته
هوا   رسوانه  آنجا که از. دهن  می نشا  راها   اقعیت   آ  ر ی ادها طریق ازها  رسانه که ای است شیو 
اثرگوذار    اقعیوت  اهتمواعی  سواطت  بور  حوانن  می کنن ، نمی عمگ آینه مانن   اقعیت انعکاس برای

 .است ای  اقعیت   هویت رسانه ساطت نوعی  اقع، بازنمایی در. باشن 
 هوود   از دیربواز ، زیورا  این پژ هش اسوت  در اص ی مماهیم از یکی بر همین اساس بازنمایی

هوای   حوش   سوبب شو     شوود  موی  ارائه یی مانن  سینماها ت   آنده در رسانهیا   اقعیشکاف م
از ههوا  طوار    ای  هرسوان هوای   ییبازنموا  یریو گ شوکگ  یی  چرا یچگونگ نیحوص یبرا یاریبس

ن در مطالعوات  یادیو بن یبه ممهووم ای  هرسان ییامر ز  بازنما ها، ن حش یا ةیدر سا. ردیصورت گ
 .گ ش   استیحب ای  ه  رسان یفرهنگ

                                                           
1. representation 
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از  آنوا   بازنموایی  چگوونگی  ای   رسوانه  ملتواهای حولی  زنا  در دیگر حوهه به نقش ةمسئ 
 ع وت  بوه  هوای ز ،  کوارگردا   اسوت  ممکون  که امعن این به .ای مانن  سینماست رسانه طود در
 حولیو ات  در را متما حی مماهیم مردا ، با طودشا  اهتماعیهای  نقش  ها  طواسته بود  متما ت

 است حولی های  سیاست از قسمتی ای رسانه ملتواهای در بازنمایی چگونگی رازی گنجانن ،ب طود
 متموا ت از زنوا ،  هوای   بازنمایی   است رحباطا در کنن   حولی  نیازهای  ها  طواسته عقای ، با که

 .داشت طواه  پی در ملاطبا  سوی از نیز را متما حی حمسیرهای احتماالً
، (ماننو  فوی م  )ای  همتوو  رسوان   ی، در بررسو یمطالعوات فرهنگو   ةیو ا لهوای   براساس فرض

  بوه  یو بااسوت کوه    یامر( فرامتن) ن متو یا یموهود در  را یک   اهتماعی ئولوژیاهای  همؤلم
 کشون  بورای  ر   بهتورین  کوه  آنجوا  بور هموین اسواس از   . ردیو مو  ن ور قورار گ    یشکگ ه 
 گمتموا   حل یوگ  ر   با حلقیق این ،است گمتما  حل یگ ر   متن در موهودهای  ای ئولوژی

 .شود می انتقادی ارائه
 هویوت  بازنموایی  چگونگی بررسی با ر یکردی گمتمانی به ،پژ هش این در، به همین من ور

 ر یمنبه کارگردانی  ها  یشییی؛ حوک  هیرقبه کارگردانی  مادرییعنی  ، زنانه در پنج فی م شاطص
پوورا   بوه کوارگردانی    زیور سوقن د دی  ی؛ جوان ینگوار آذربا بوه کوارگردانی    نرگس فصگ ی؛  یق

در سی   پنجمین هشنوار  فی م فجر در سوال   ،پناهن    ایآبه کارگردانی  اسرافیگ   درطشن  
سو در این آثوار کواراکتر    آ  است که از یکها  ع ت انتلاب این فی م. پرداطته ش   است 5931

رسو  سوی   پنجموین     موی    از سوی دیگر بوه ن ور   ردرنگی دا نقش پر ز    بازنمایی هویت آ 
حوان  سوال شاطصوی    ز  هوا  میهای  فی م فجر از ن ر حنوع   حع اد حضور کارگردا  ةهشنوار

 هویوت زنانوه در سوی     : اصو ی ایون پوژ هش ایون اسوت      پرسش ،نهایت در .اش در این زمینه ب
 بازنموایی ز  به ر   حل یگ گمتما  چگونه های  کارگردا  از سویفی م فجر  ةپنجمین هشنوار

 ش   است؟

 پژوهش ةپیشین

نتوایج ایون   . گوردد  برمی 5311   5391های  های حصویری به دهه حلقیقات مربوط به زنا    رسانه
طبوق  . دهنو   های هنسیتی سنتی نمایش می ها زنا  را در نقش ده  این رسانه قات نشا  میحلقی

هوای هنسوی    هوای طوانگی، نقوش    این مطالعات، در رمزگذاری اشتغال زنا ، آنا  عمو حاً در نقوش  
، 98]انو    ای بازنموایی شو     مو یریتی   غیرحرفوه   ای مانن  پرسوتار   مع وم   مشواغگ غیور     ک یشه

  ه یوو  پیرامووو  ایوون موضوووع،   هووای طووارهی موورحبط در میووا  پووژ هش[. 1 ، ص21؛ 199ص
هوا در   هوایی نقوش   از ادامة حغییرات در نمایش حصویر زنوا    بعضواً هابوه    5331های دهة  پژ هش

هوای ح ویزیوونی همدوو      ایون حغییورات در گونوه   . های ح ویزیونی امریکا   ار پا حکایت دارن  فی م
دهو  زنوا  مجورد، زنوا  شواغگ   فعوال اهتمواعی هماننو  دیگور           میهای طانوادگی نشا   سریال
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کنگ انجوا    در هنگ 115 اما فانگ در حلقیقی که در سال . ان  ها به حصویر کشی   ش   شلصیت
رغم چن گونگی فرهنگی این سرزمین، حمکرات قالبی دربارة هنسیت  داد به این نتیجه رسی  که به

مشاه   است   ح ویزیو  با به حصوویر    ضوح قابگ  ی ح ویزیونی بهها طور فی م در میا  مرد    همین
رسوان    ایون ر نو  حمکور را      گونه حمکرات یواری موی   ش   این ها بر حش ی    پای ار کشی   ک یشه

حوأثیر فشوار اهتمواعی     در اقع، ح ویزیو  حلت. ده  صلیح، منطقی   برطاسته از  اقعیت نشا  می
 [.51، ص91] کنن ة آ  ش   است ر گرفته   از طرفی طود حقویتای قرا ناشی از حمکر ک یشه

انو ؛ موثشً،    های حصویری پرداطته های درطور حوههی به بازنمایی زنا  در رسانه در ایرا  نیز، پژ هش
با حمرکز بر نقوش  « عمومی ةز  در عرص  ها   بازحاب هویت رسانه»ای با عنوا   مقاله در( 5988) عطارزاد 

پی اثبات این فرضیه است کوه حأکیو  بور هویوت      عمومی، در ةحبیین شأ   اقعی ز  در عرص ها در رسانه
 ةحضور برابر زنا  در این عرصه بیشتر از آنکه هنبو  ةشود که مقول می عمومی باعث آ  ةهنسی در عرص
( 5932) دینانی سمواحی   رضوی همدنین. در چارچوب حقوقی مل  د   منلصر شود  اقعی پی ا کن ،

 به این نتیجوه رسوی ن  کوه بازنموایی     «زنا  نقش  اقعیت بازنمایی در رسانه حأثیر»عنوا   با پژ هشی در
 از بسویاری  دیگور،  عبوارت  بوه . نو ارد  هملووانی  هامعوه  زنوا   از بسویاری  شلصویت  رسانه بوا  در زنا 

 معمووال . دهنو   موی  نشوا   ایرانی زنا  از  اقعی ای غیر چهر  گیرد، می صورت رسانه در که هایی بازنمایی
هوای   نقوش  بازحولیو   ههت در ای که ک یشههای  نقش با که شون  می ای بازنمایی گونه بهها  رسانه در زنا 

 هملووانی  ر نو ،  می کار به( می هن  نشا  مادری   همسری قالب در اغ ب را زنا  کههایی  نقش) سنتی
 نموادین  فناسوازی . ر د موی  کار به تی ضعی چنین به اطشق برای نمادین فناسازی اصطشح. باشن  داشته

 ایون  ارائوة  حو ا    اثور  بر که است ب یهی. است آنا  ای از ک یشه   منمعشنه اهمیت، کم زنا  ارائة حصویری
 اهتمواعی  متنووع هوای   نقوش  ایمای برای نیاز مورد الگوهای فق ا  با زنا  ای، رسانههای  برنامه در حصا یر
شناسوی   مطالعوة نشوانه   اسواس  بور ( 5935)پور   همکارا   ی، ملم در پژ هش دیگر. ش  طواهن  مواهه

به این نتیجوه رسوی ن    « حرانزیت کافه   سوری چهارشنبه، کشی سگبازنمایی ز  در سه فی م سینمایی »
 فرهنگی مقوالت   مماهیم است، مردا  در دست نمادین   اهتماعی حاریلی، طور به ق رت که از آنجا که

 معانی زنا  دنیای در مقوالت   مماهیم این. مذکرن  ذاحاً مماهیمی   شون  ه حعرین میمردان ن ا  اساس بر
رش   ق رت، استقشل، ط بی، حسا ی حق، احقاق مانن  مماهیمی زنا  برای. متضادی دارن  گا    نامتعارف
 غیرمسوتقگ    حوابع  هوویتی  زنا  در اقع، .شون  می گرفته ن ر در مردا  برای بهایشا  اساس بر    فاداری

   اهتمواعی  سواطتاری  موانوع  بوا  حنهوا  نوه  طود زن گی در حغییر   پیشرفت برای زنا  حرحیب، این به. دارن 
 گرفتوه  هایها  آ  ان یشة   اعماق ذهن در  ه ا  همدو  مردساالری ن ا  ساطتار ب که هستن ، ر  ر به

 که کن  می یادآ ریها  آ  به   فرست  می زنا  پیامی ق رحمن  برای نیز حضورن اشتنشا  زما  در حتی  
 چنا  کنن ة این با ر بودن  که ز  در این سه فی م، های حلقیق بازنمایی یافته. کنن  دستورات عمگ طبق
 در اسوتماد   قابوگ  البته   ناحوا  ش  ، برساطته ،(سوری چهارشنبه فی م) پذیر طشونت   منمعگ هایی سوژ 
 یوابی  مکوا     حعرین( حرانزیت کافه فی م) فر دست   (کشی سگ فی م) مردانه شرایط نمع به شرایط برطی
 .ن ارد  هودها  آ  در عام یت برای چن انی امکا  که بودن  ش  
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 مبانی نظری

 قیو معنوا از طر   یو حول ییبازنموا ». دارد یملوور  ةهنبو ای  هدر مطالعوات رسوان   ییممهو  بازنموا 
ها گور  طوورد  اسوت   در     ق رت   منافع گر  به  ییبازنما. است ی  زبان یممهوم یها چارچوب
 [.55 ، ص5] «مان  می از امور مسکوت یاریکه بس یحال در ؛شون  می ان  یامور نما یآ  برط

بور   یبوه طورز قوو    از هها   اقعها  رسانه ییم ا     مکرر بازنما ا یاست که هر شایا  ذکر
مورهح طوود را در    یسوا ، معوان   نیبو   ییبازنما. گذارد حأثیر می ملاطبا  یها ها   کنش ادراک

 ةمثابو  بوه  ،نمایس»من ر،  نیاز ا. کن  می برساطت موهود ةش  تیحثب یها ق رت قیهامعه از طر
 [.52، ص99] «است یهها  اهتماع ةاز آ ، سازن  شیب که ب ،ستیهامعه ن ةنیرسانه، آ کی

   یاز حصورات قالب ژ ی  زنا  ن ارد   به ة یدیپ یبه زن گ یربط زین یتیهای هنس ییبازنما
طاص از زنا  را به ملاطبوا    یریحصویی نمایبسا آثار س متأثرن ؛ چه یتیهای هنس ی ئولوژیا

 یکو ها  م،یممواه  یها دامون زنو    بوا القوا     یطود عرضه کنن  که در سطح هامعه به نابرابر
.  کنو   یرا بازحول یتیهنس ی ئولوژیبلش    ا نیس طه حع یاهتماع یبه ساطتارها ،یتیهنس
هوا   رسوانه  ةدر حوز یستینفم یها  گا یشود؛ د  ارد صلنه می یستینست که نق  فمنجایدر ا

هوا   تفمنیسو . پردازنو   موی  یهای همع   رسانه یزنا  در فرهنگ عموم ییبازنما ةبه نق  نلو
ی   ابوزار ای  هیحاشو  یموهووداح  ایو ژ  بو امر ز، زنا  بوه من وور آ   یا معتق ن  در فرهنگ حود 

 [.59] شون  می ییبازنما
 یبه صورت اهتمواع  ،ها   رسانه اتیمثگ ادب ،انش  د یبا رن  که ملصوالت آگاه نیآنا  بر ا
 یبورا  و یش نیکارآم حر ،نیبنابرا [.8 ] شون  می ح ا   ر ابط ق رت به کار گرفته یساطته   برا

ای   افشواکنن  ی  هاحوان  نقو  می یتیهنس یی  ع الت در بازنماای  هرسان ةدر حوز یبه برابر گین
بوه   گیو ن یدارد   اذهوا  را بورا   یپورد  برمو  ای  هنابرابر زنا  در ساحت رسان تیباش  که از موقع

 .کن  می زنا  را ملقق ی  حوانمن ساز یتیآماد    ع الت هنس یتیهنس یآگاه
 یا معتقو  اسوت هونس برسواطته     ،مو ر   پرداز پست هین ر ،باح ر :تیجنس یو اجرا شینما

  یو افزا می باح ر نیهمدن. کن  می  ایمنعطن   در طشل زما  حلقق پ یست که به شک ا یآرمان
در آ رد   قت،یحق رد. شون  یبرساطته م طشل اهرا ش   درهستن     ییاهرا تْیهنس   هنس

رفوتن   را    یزبوان هوای   سونت    ،یپوشو  سبک لباس ها، لباس   یپوش ،یتیهنس یهنجار یادا
   یو عق نیو بواح ر بور ا  ، به طور کگ». هستن  تیهنس( ةش  آموطته شیانم ای)اهرا  ینوع یهمگ

. میکنو  عمگهمدو  مردا  با زنا   میآموز می ب که ،میز  بشو ایمرد  میریگ ینم ادیاست که ما 
 [.518، ص1] «شود یم مایا ای یباز یتیهنس تیهو قتیحق در

ب قالو گوافمن در  . گوافمن حناسوب دارد   ی و یبوا چوارچوب حل    تیهنس ةدر حوز هین ر نیا
مسئ ه پرداطته اسوت   نی، به ا(5313)  یتیهنس غاتیحب در کتاب  5«چارچوب گیحل » کردیر 

                                                           
1. framework analysis 
2. Gender Advertisements 
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بلوث   یکوانون  ةنقطو . کننو   موی   یرا حول تیهنس یمعنا متقابگ کنشِهای  که چگونه چارچوب
 تیمعنا که هنسو  نیب . است «تیهنس شینما»ممهو   «یتیهنس غاتیحب  در» 5گافمن ین ر
 (اهورا ) ا یو نامو ، ب  موی  «شینما»آنده ا   قیاز طر یاهتماع یها تیدر موقع یتیهنس تی  هو
 ابن ،یدارن  حا انتقال  شیگرانه گرا ا یب یبه من ور رفتارهاها  شینما نیا ،از ن ر گافمن. شود می
  هوا   تیمس ک، ن ت،یهو ةاطشعات دربار ةدهن  نقش انتقال یهتماعا یشون    در زن گ افتیدر

را  تیهنسو  شیاسوت الل نموا   نیگافمن با ا. کن  یرا باز گریاشلاص د ةبار ارات هر فرد درانت 
 ،از ن ور ا  . دانو   موی   ار زنوا   کوودک  یمردا    فرمانبر ة ال گون ةاز س طای   ش  یمناسک ا یب

کنو ،   می تیرا حثب یتیمراحب هنس حنها س س ه نه یاهتماعهای  تیدر موقع یتیهنس یها شینما
 [.1  ص ،91] آ رد می را به  هودها   آ ب که

بوه اشوکال ملت ون در     یریبه صوورت حصوو   تیاز ن ر گافمن هنس ،ش  ا یطور که ب هما 
معتقو  اسوت     «شو    یفرامناسک» ةگاران با طرح ی . شود می برساطتهای  هرسان غاتیحب  ةگستر

دهو  کوه چگونوه     موی  به ما نشا ( یریحصوهای  رسانه ری  سا) غاتیدر حب  یتیهنسهای  شینما
دهنو      موی  یعو یطب ةهنبو  یش   به للوا  اهتمواع   برساطت یتیهنسهای  به حما ت غاتیحب 
 یشش الگو یچارچوب ن ر نیگافمن در ا. کنن  می گیرا حلم یتیهنس یر  حصورات قالب نیا از

 یژانرهوا  گور یبوه د  یقابگ حسر کهداد  بود  صیحشل غاتیرا در حب  تیهنس شیاز نما یریحصو
 یاز طووشل شووش الگووو یتیهنسوو یمعتقوو  بووود حمووا ت   نووابرابر  ی . هسووت زیوون ییازنموواب

  حضوور   مقبوله ینینش عقب ،، لمس زنانهیکار یبن  رحبه ،ینسب ةان از ،یش   فرمانبر یمناسک
 [.59] شود می داد    برساطته شینما در چارچوب طانه   طانواد  ابی  غ

 ینینشو  عقب ،یش   فرمانبر یمناسک یسه الگو ،ش   ادی یشش الگو نیاز ب ،مطالعه نیا رد
شو     یمناسوک . شوود  موی  متو  به کار گرفتههای  گی  در حل  نیحعر یکار یبن  مقبول   رحبه

 ،ن ر نیاز ا. ده  می را در برابر کنترل مردا  نشا ها  آ  ادیزنانه است که انق یتی ضع یفرمانبر
 گذارنو    از طوود   موی  شیزد  را بوه نموا   لبلنو  همدوو   ای  هانو یدلجو یرفتارهوا  شوتر یزنا  ب
 هوای  تطصووص موردا  حالو      در دهنو   میزنانه بر ز  نیهر یحرس   انلنا ،یناحوان یها حالت

 یهوا  مسئ ه اشار  دارد که مردا  کونش  نیبر ا یکار یبن  اما رحبه رن ؛یگ می به طود حرى نیلط
موردا    ،نیبنابرا. رن یگ می مورد کنترل قرارکه زنا   یحال در؛ کنن  می تیریرا م ( زنا ) گرا ید

 بوه زنوا  آمووز     یشغ های  طصوص در نقش شون    به می ریحصو یتیریم  یها نقش دراغ ب 
 داد  شیکموک از موردا  نموا    افتیدر حال در شتریالگو، زنا  ب نیدر ا گر،ید ا یبه ب. دهن  می
 ایو کوودک   مربوط به مه  ریدر حصا  کمتر یالگو به للا  شغ  نیدر ا نیمردا  همدن. شون  می

مسئ ه اشار  دارد کوه زنوا     نیبر ا زیمقبول ن ینینش عقب یالگو. شون  می اد آشپزطانه نشا  د
کنوار   ایو کننو    موی  ینینشو  عقب یاهتماع یها تیاز موقع یشناطت ر ا  یریدرگ قیطر اغ ب از

                                                           
1. Erving Goffman  
2. ultra liturgical 
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 نیو حوا زنوا  را از ا   رنو  یگ می   کارها را برعه تیگونه که مردا  اغ ب ه ا نیشون ؛ ب  می نهاد 
بوه   یکو یزیف ی   ابسوتگ  یعاطم یکار   پنها  یریمجموع، گافمن درگ در. حذف کنن  تیموقع

به ها  زنا  در رسانه ریحوان  در حصا  می شمارد که یبرم ینینش نوع عقب نیاهای  را نشانه گرا ید
  پشوت دسوتا  از حورس،    کرد  چهر پنها  لتن،یر شکگ از دست داد  کنترل احساسات، اشک

 .گرفتن پشت سر مردا  باش  اضطراب   پنا  ،یدستپاچگ ،ییکمر 

 روش پژوهش
 شو    انجوا   گمتما  حل یگ ر   کارگیری به طریق از ها داد  کیمی حل یگ ةشیو به حلقیق این

 شود می آغاز فرض این با   شود می ملسوب کیمی حلقیق در مهم حلولی گمتما  حل یگ .است
 «دارد ک یو ی  اهمیتوی  ،کوش   اهتمواعی  حوا  فردیهای  گزار  از ،سطوح ةهم در تما گم» که
 [.529، ص9 ]

 ر   ،5 نو ایک  ر  . اسوت  شو    ارائه حاکنو  گوناگونیهای  ر   گمتما ، حل یگ ةدربار
هوا   ر   ایون  از یوک  هور . اسوت  زمینوه  این در مهم یها ر   از 9موفه   الک و ر      فرکشف
 از نوعی  هود شود می دی   ها ر   این ةهم در آنده اما. دارد گمتما  حل یگ هب   یژ یر یکرد

   ک موات  معنوای  ةه اگانو  هزایور  دا  در نهایتاً»:  ن ایک ر   ؛ مثشً،است عمگ ةشیو در ابها 
 [.58، ص8] «افت  می دستوریهای  فرمول   مماهیم
2 «پ ا » به موسو  گمتما  حل یگ عم یاحی ر   از پژ هش، این در

PDAM یوک  عنووا   به 
 گمتموا   حل یوگ  ملت ون  هوای  ر   میوا   از منسجم،   من م ر شن، عم یاحی   اهرایی ةشیو

   گرایوی  ذهنیوت هوای   اشوکال  از طر   در که است بومی الگویی ر  ، این. است ش   استماد 
 مشلص ن یافر ایجاد نیز   معناها بیشتر درک من ور به عینیت،   ذهنیت متناسب کارگیری به

 [.51، ص8] است مؤثر متو  حل یگ به مربوط مراحگ ةک ی داد  انجا  برای
 حل یوگ  در[ 51] فورکشف  نوورمن  رهیافت اصگ سه   انتقادی گمتما  حل یگ بر پ ا  ر  
 کوش   ةمرح و  سه شامگ فرکشف، ر   همدو  ،ک ی صورت به ر   این. است مبتنی گمتما 

، «سطح و سطح» حل ی ی سطح پنج به مرح ه سه این که است «نییحب»   «حمسیر» ،«حوصین»
 [.555، ص3] ان  ش   حقسیم «حر عمیق»   «عمیق» ،«عمق و سطح» ،«سطح و عمق»

 .داد نشا  5در ه  ل  حوا  می را پ ا  ر   به گمتمانی حل یگ ین یافر مراحگ
 
 

                                                           
1. Teun Adrianus van Dijk 
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3. Ernesto Laclau  & Chantal Mouffe 
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 سطوح مختلف تحلیل گفتمان در روش پدام .1جدول 

 روش پدام گانة تحلیل در سطوح پنج
 تر عمیق. 3 عمیق. 4 عمق ـ سطح. 9 سطح ـ عمق. 2 سطحـ  سطح. 1

 اصگ از برداشت
 متن

   گیری ههت
 متن گرایش

 با حوهیهی حل یگ
 سایر به حوهه
 متن های گرایش

حل یگ بینامتنیت 
گر    ذهنی حل یگ
های  بینامتنیت
 مرحبط

حل یگ 
های بین  فراگمتماننی
 متنی

 

 مرحبط اطشعات از استماد  با   فرامتنی نگا  یک با نهایت در که ش  ذکر ةمرح  پنج مجموع
 ن ور  موورد  گمتموانی  حل یگ ةدهن  حشکیگ گیرد، می صورت دینی   فرهنگی اهتماعی، سیاسی،
 در معنوا  از بلشوی  مرح وه  هور  در کوه  یافوت  اطمینوا   حوا  می یشیوهای چنین با. بود طواه 
 معنوایی های  ح قه گمتما ، حل یگ پایانی ةمرح  در هایتن در   شود می ر شن ملت نهای  ح قه
 .کرد طواه  ارائه را کامگ معنای مزبور

پنجموین   که در سی  ( فی م پنجشامگ )است هایی  فی م ةآماری در این پژ هش ک ی ةهامع
کتر ز  در نقش اص ی یا نقشی فعوال  اکار حضورهای ز  سینما با  کارگردا  فی م فجر ةهشنوار
 (.اسرافیگ ،زیر سقن د دی ،نرگس فصگ  ،ها  یشیی، مادری)ان   ساطته در فی م

. اسوت  من ور از نقش فعال  هود ایون کواراکتر در بیشوتر از د  صولنه همورا  بوا دیوالو        
بوه  هوا   مقولوه  گیری نیز به صورت ه فمن  انجا  ش   است   حا زمانی که از ن ر ممهوومی  نمونه

ینو  گوردآ ری   ادر طشل فرها  ه ی ی از طبقه ةع  از آنکه داداشباع ن ری برسن  ادامه دارد   ب
مورد پوژ هش  های  حع اد صلنه ، در ه  ل  .گیری طواه  بود دست نیای ، پایا  نمونه هبها  داد 

 .شود می در هر فی م ارائه
 

 شده تحلیلهای  انتخابی در فیلمهای  تعداد صحنه .2جدول 
 های منتخب تعداد صحنه نام فیلم

 3  ها یی یش
 51 مادری

 9  زیر سقن د دی
 1 فصگ نرگس

 ها تحلیل فیلم

مراحوگ ا ل حوا سوو  حل یوگ، بعضوی از       هوای   لدر هو   به دلیگ رعایت اطتصوار  ،در این مقاله
 .حکراری حذف ش   استهای  نمونه
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 ها بر پایة سه مرحلة اول تا سوم روش پدام فیلم ویالیی در تحلیل گفتمان هویت زنانه

ز   «زیووعز». اسووت 5991فرمانوو ها  سووپا    ارحووش در سووال  یهووا طووانواد  ةقصوو هووا یوویش ی
 اسیال. شود یم شهای  ة ارد مجموعبه امی  دی ار پسر   شیها است که همرا  نو  یا ساله پنجا 

  یکوه شوا   شوون   یمو  نیهمه نگرا  ا شود یاست که هر  قت  ارد مجموعه م یجیبس ةرانن  زین
از حهورا    ،اسوت  زیو که عور س عز  ،مایس ،یپس از م ح. فرمان ها  را ب ه از  یکیطبر شهادت 

 .طود را به طار  از کشور ببرد یها حا بده  یآ یم
   ارسوش  امیوری     منیور قیو ی  نویسون گی  فی می به کوارگردانی منیور قیو ی،     ها  یشیی

 ةسوه مرح و  ، 9 در ه  ل. است 5931این فی م ملصول سال  .است سعی  م کا کنن گی  حهیه
 .کنی  می را مشاه   ها  یشییا ل حل یگ فی م 

 .بود حذف ش ها  لنهص ةصلنه که در حل یگ مشابه بقی هج  برای رعایت اطتصار 
 

 ها ویالییاول تحلیل فیلم  ةسه مرحل .9جدول 

 متن اصل از برداشت ردیف
 گرایش و گیری جهت

 متن
 توجه با توجیهی تحلیل

 متن های گرایش سایر به

5 
ارد گا  )د اینجا؟ آ حاال عر ستو  اصشً نمی: یکی از زنا 

 (های رزمن گا  طانواد 

 ...گرما   بمبارا    اینجا؟ نه بابا پشه  : عزیز

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

 .داشته باش 

ز  م ر  طود را حابع 
 .دان  همسر نمی

  
ها در حال  زمینة همة این دیالو  ای در پس دطتربده

عباس دائماً  رقصی   با آهنگ برنامة کودک است   ننه
 .کن  میبه رقص دطتربده اعتراض 

حعارض  ضعیت 
 ارد گا  با رقصی  

ملالمت ز  سنتی با 
 های م ر  پ ی  

9 

بع  از ابراز احساسات به فرزن انش به طرف : سیما
 .ر د که به طانه برگردد ماشین می

طار  )ها ر  ببری پیش طواهرت  طوای بده حو می: عزیز
 .د  اهاز  نمی( ها پ ر بده)،  لی دا  د (از کشور

   د کیه؟دا: سیما

سیما در  ضعیت 
ها طود   زن گی بده

 .دان  را ملتار می

های  طورد  نقش برهم
سنتی زنانه در هامعة 

 م ر 

2 

طاکش که آر   لی شرایطش چی؟ اینجا اصشً : سیما
 .هامو  نیست شرایطش مناسب ما   بده

ها  ر  از این  طوا  زن گی طود    بده من فقط می
 . ضعیت نجات ب  

ش    هترسیما بر ب
 ضعیت طود    

هایش حأکی   بده
 .دارد

 .ز  م ر  طودطوا  است

1 
آنجا به پسر . ر د عزیز به بیمارستا  نزدیک ارد گا  می

ش ت زطمی است   عزیز  را ص ا  نوهوانی که به
 .کن  زن  کمک می می

عزیز نقش مادر را 
برای یک رزمن ة 

 .کن  غریبه ایما می

حرین نقش  ز  سنتی مهم
ا  هیمة مادری طود ر

 .دان  می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B1_%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 متن اصل از برداشت ردیف
 گرایش و گیری جهت

 متن
 توجه با توجیهی تحلیل

 متن های گرایش سایر به

9 
یکی از زنا  ارد گا  که در احاقش عقرب دی   است برای 

 .طواه  کمک می(  ارد ز  حاز )کشتن عقرب از سیما 

سیما از کشتن 
عقرب، برعکس 

های دیگر، حرسی  ز 
 .ن ارد

 .ز  م ر  نترس است

1 
 .شود همسر زنی که در ارد گا  باردار بود شهی  می

الهی بمیر  من ... پ ر کرد  بده بی ر بز: طانم یگانه
 .کشه د نم سمیه چی می می

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

 .کنن  می

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 

ا  د هم از هنرهای شما طی ی حعرین احماقاً آقا د
 .کرد  می

 گمت؟ گمت؟ ب  می چی می

حساسیت سیما به 
 های همسر  حعرین

نیاز به حوهه   عاطمه در 
 ز 

3 
 .بده بای  بابا باالسر  باشه: عزیز

اگه پاسپورت ر  . پاسپورت ر  فرستاد  برای دا  د
 .طوای بمو  حا بیاد می

عزیز پ ر را سرپرست 
د  اص ی طانوا

 .دان  می

ساالری در  گرایش به مرد
 میا  زنا  سنتی

51 
. من اینجا فرمان   نیستم: طانم طیری ططاب به همسر
 گرنه حرشی ... د انجا  ب  آ ا م   هرکاری از دستم برمی

 .شه درست کرد   مربا ر  حهرا  هم می

مشارکت زنا  در 
 پشت صلنة هنگ

همراهی   همکاری ز  
سنتی در / مذهبی
 ت هنگی ضعی

55 

دطتر نوهوا  ارد گا  به الیاس، پسری که  سایگ مورد 
من  است   به ا   آ رد، عشقه نیاز را برای زنا  ارد گا  می

 .ده  سمار  آ رد   سای ی را می

شود طانم  ای از فی م دطتر نوهوا  متوهه می در صلنه
همة ه ایای الیاس را که برای ا  آ رد  ( فرمان  )طیری 

 .  کرد  استاست پنها

عنوا   طانم طیری، به
یک ز  مذهبی 
هوا ، برای ر ابط 
عاطمی ضابطه قائگ 

 .است

پایبن ی ز  مذهبی به 
 قواع  ر ابط عاطمی

5  
گوی  که در ارد گا   هنگا  رفتن طانم طیری سیما می

 .مان  حا شوهر  را ببین  می

سیما به طاطر 
همسر  از طواست 

 .کن  طود ع  ل می

ا  پیر زی گمتم
ملور ز  سنتی  طانواد 

بر گمتما  طودطواهی 
 ز  م ر 
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 روش پدام اول تا سوم ةسه مرحل یةبر پا مادری لمیزنانه در ف تیگفتمان هو لیتحل
یکو یگر زنو گی    بوا  یوزد  شوهر  در حنهوایی  بوه  کوه  است طواهر د  زن گی ةدربار مادری استا د

 .اسوت   دیگور عشوقش ا  را رهوا کورد      کنن ؛ با این حما ت که یکی عشق طود را رها کرد    می
کنن    حرکتوی ر  بوه    ایستادگی می ر ی مشکشت   مسائ ی که سر را  دارن  هحنه ر ب یکها  آ 

دچوار حوموور   ( گ نار) حر  شود طواهر بزر  متوهه می( نوا) حر ه طواهر کوچکه و دارن  حا اینک
 .مغزی العش  ش     م ت کمی زن   طواه  مان 

ملصوول سوال    این فوی م . ن فی م سینمایی رقیه حوک ی در مقا  کارگردانی استا لی مادری
 مادریا ل حل یگ فی م  ةسه مرح  ،2در ه  ل  .سیا   حقیقی استگی کنن  حهیه  به  5931

 .کنی  می را مشاه  
 .بود حذف ش ها  صلنه ةصلنه که در حل یگ مشابه بقی پنج ،برای رعایت اطتصار

 
 مادریاول تحلیل فیلم  ةسه مرحل .4جدول 

 متن اصل از برداشت ردیف
 و گیری جهت

 متن گرایش

 با توجیهی تحلیل

 سایر به توجه

 متن های گرایش

5 

اهتماعی باالحر از  ةطبق نوا عاشق پسری پول ار   از
ملالن  پ ر آ  پسر با این ازد ا  کامشً .طود  است

 (نوا با د ستش ةمکالم) ...است

کا   اال  بای  پیشم  .بار  ر  برا  میاز زمین   آسمو  دا
  مادر  ر شای  اگه پ ر. د نم کجاست  لی نمی ،باشه

 .ش  هوری نمی این ،زن   بود 

برای نوا  هود یک 
مرد   طانواد    
 ةپ ر   مادر پشتوان

 .ستاعاطمی 

 ،سنتی ةدر هامع
ملوری اصگ  طانواد 

 .است

  
یشب ز  د: کن  که حنها زن گی می( د ست نوا) مریم

 گمت ز دحر حک ین اینجا میبود ا م   . صابلونه ا م  باال
 .دآ هر ه ی  دار  میأمست. ر  مشلص کن

مریم  ةصاحبلان
حنها زن گی کرد  
یک ز  را درست 

 .دان  نمی

اهمیت ازد ا  ز  در 
 سنتی ةهامع
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 متن اصل از برداشت ردیف
 و گیری جهت

 متن گرایش

 با توجیهی تحلیل

 سایر به توجه

 متن های گرایش

9 

مسئولیته؟ حو درستش  سعی  بی: نوا ططاب به گ نار
 .د ستت دار  گ نار ...کن

طودطواهه  ... ر   د ست دار  نه منر طود : نارگ 
طوا   شه د ست داشتن؟ من می این می ... ست  ابسته

 ،نمایشگا ، طود  .اال  فقط به فکر طود  باشم
قای نمیسی قرارداد یه گاری حو پاریس آ ...ا ه نقاشی

 .بسته

گ نار به کارهای 
شلصی بیشتر از 
زن گی زناشویی 

 .ده  اهمیت می

ودطوا  ز  م ر  ط
 .است

2 
بمونم حو این طونه چی بشه؟ حو سرک بکشی حو : گ نار

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 

هایش  آرما 
 .ناراضی است

طوا   ز  م ر  طود
 .است

1 

ق هم حال شما   آقای س طانی که عاش هب طو : نوا
 . بودی

نسگ لباس  .نسگ ما نسگ سوطتن   ساطتن بود: طاله
آرز ی مادر ش نم با  ...اه عر سی   کمن   این حرف

 .دار نش نش به باد رفت بده

زن گی زناشویی در 
نسگ گذشته در هر 

شرایطی ادامه 
 .اب ی می

سنتی  ةدر هامع
ملوری اصگ  طانواد 

 .است

اول ترا   ةسره مرحلر   ةیر برر پا  یر سقف دودیز لمیزنانه در ف تیگفتمان هو لیتحل
 روش پدام سوم

 (ز  طوانواد  ) شیرین. ست که در حال از هم پاشی   استای ا  داستا  طانواد زیر سقن د دی
کورد    شود، به دنبال پیو ا  ح ریج دچار مشکگ می که در زن گی طانوادگی با فرزن    همسر  به

حوش  مجو د ا    . رسو   شود   به بلرا  موی  ق نمیهاست، که موف راهی برای ایجاد ارحباط با آ 
 .کن  ر  می به ر  ه ی  یرفت ا  از این بلرا  ا  را با چالش برای بر  

   پوورا  درطشون    کننو گی   حهیوه فی موی بوه کوارگردانی، نویسون گی        یر سقن د دیز
 را مشاه   زیر سقن د دیا ل حل یگ فی م  ةسه مرح ، 1در ه  ل . است 5931سال  ملصول

 .بود حذف ش ها  صلنه ةصلنه که در حل یگ مشابه بقی، نُه برای رعایت اطتصار .کنی  می
 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87
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 ر سقف دودیزیاول تحلیل فیلم  ةسه مرحل .3جدول 

 و گیری جهت متن اصل از برداشت ردیف
 متن گرایش

 به توجه با توجیهی تحلیل
 متن های گرایش سایر

5 

همیشة ط ا یه : بهرا  ططاب به شیرین همسر 
ای که طودت  این بده. چیزی برای غصه طورد  داری

من هزارحا . حربیت کردی طودت هم هن لش کن
 .  نکن اضافه دیگه حو. ب بلتی   گرفتاری دار 

نگرانی ز  بیش از 
مرد دربارة 

 مشکشت طانواد 

سازی نقش مادر در  برهسته
 حماهت از فرزن 

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

دطتر هوا  از 
پسر  ط ب  د ست

 .کن  احترا  می

ز  م ر  به حقوق برابر 
 .اعتقاد دارد

9 

: ر یک ه سة کاری بهرا  ططاب به همکار د
 .حرسم سکته کنم بیوفتم گوشة طونه می

ها بر  سمر که  با یکی از این آرامشی آسایشی: همکار
 قتی برگردی، نه به ... دل   دماغت بیاد سر ها 

 .شن ت کار دار  نه موی دماغت می طانواد 

مرد به ز  نگا  
 ا نگا  ابزاری مردا  به زن .ابزاری دارد

2 

 .بهرا  با ز  هوا    زیبایی به نا  رعنا در ارحباط است
ش  عکس  کا  می: مکالمة بهرا    ز  د مش

ای که حو  بده... ذاشتم حو اینستا  مو  ر  می نمری د 
 عکس بغ م بود دی ی چه بدة هیگری بود؟

عنوا  ز   رعنا به
د   آرز  دارد 
ازد اهش ع نی 

دار  شود   بده
 .شود

سمی منشأ امنیت طانوادة ر
 .ز  در طانواد  است

1 

حاال دیگه چاقی من ر  به : شیرین ططاب به آرما 
 کشی؟ رطم می

کشم ب که سر عقگ بیای حا  آر  به رطت می :آرما 
 .آد بمهمی چه بشیی دار  سرت می

آرما  معتق  است 
رفت از  را  بر  

مشکشت زناشویی 
رسی گی بیشتر به 

 .هاهر است

یکی از  آراستگی هاهری
 های ز  م ر   یژگی

طونه که نه . حر  من حو این طونه از همه پست: شیرین 9
 .طونه دیونه

عنوا  یک  شیرین به
دار احساس  ز  طانه

ارز  بود  در  بی
 .طانواد  دارد

داری در  ارز  بود  طانه بی
 هامعه

1 

دطتر  برایش انگشتر  آرما  برای دلجویی از د ست
من از . من این ر  طواستم: وی گ طرد   ا  می طش می

 قتی ... طواهی طوا ؟ من گمتم فقط معذرت حو طش می
بگی فشنی من یه . د که با کاد  نباشهآ از دل من درمی

 .طوا  کار اشتباهی کرد  معذرت می

هوا  از  دطتر
پسر  به  د ست

های ه یة مادی 
احترا    حوهه 

 .طواه  می

همة زنا  سنتی، م ر    
به احترا  م ر ،  پست

 .متقابگ معتق ن 

8 

شیرین موهایش را رنگ کرد    به طود  رسی   
حما  ...ا ر  از حو بوفه درآ رد ه فنجو : شیرین

ها ازین  یادمه ا   موقع... مو  ر  کردیم حو بوفه زن گی
شیرین همة حش  طود ... )ا د ست داشتیه باریک کمر

شود،  کن  که شوهر  متوهه حغییرات هاهری ا  را می
زما  در  شوهر  هم... شود اما شوهر  متوهه نمی
بهرا  حصور  این است که ... حال دی   ماهوار  است

 .(گوی  شیرین به ا  مت ک می

ز  نیازمن  حوهه )
همسر به طود  

 .(است

ضر رت  هود عواطن 
متقابگ برای استلکا  

 طانواد 
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 و گیری جهت متن اصل از برداشت ردیف
 متن گرایش

 به توجه با توجیهی تحلیل
 متن های گرایش سایر

شیرین احساس  .حر  من حو این طونه از همه پست 3
 .کن  ز  میار بی

حوههی به ز  در طانواد   بی
 .آ رد ارزشی می احساس بی

51 
حونیم باهم صلبت کنیم؟ حو اال   آرما  ما چرا نمی

به . گی چی ش  ؟ من مادرحم ناراحتی چرا به من نمی
 طوای بگی؟ من نگی به کی می

غریزة مادری به 
دنبال استلکا  
ر ابط طانوادگی 

 .است

  ر ابط مثبت عامگ استلکا
 .طانواد  است

55 

گوی   کن    می دل می ای آرما  با مادر  درد در صلنه
طواه  به طاطر  که دطتری را د ست دارد   نمی

 .ن اشتن شغگ   م رک ا  را از دست ب ه 
ها ر   مشکگ اینجاست که شما ما ز : شیرین

برای کسی که د ستش داریم حاضریم یه . شناسی  نمی
 .عمر منت ر بمونیم

معتق   شیرین
د ست داشتن 
یک مرد کافی 
است برای اینکه 

ای را  هر سلتی
برایش حلمگ 

 .کنی

عشق عامگ ف اکاری در 
 .طانواد  است

5  

 .ر د شناس می شیرین به اصرار پسر  به مطب ر ا 
 چرا درست ر   ل کردی؟: شناس ر ا 

طب آد   قتی . حر  آطر بود  که باردار ش  : شیرین
ایی که طود  د ست دار  که شه دنبال چیز مادر می
شه حربیت بده، ن افت  چیز زن گی می همه... نبای  بر 

شی کارشناس  بع  از یه م ت می... طونه، آشپزی
 .  ش  بده من هم همة زن گی...  سبزی   قورمه

شیرین زنانگی را 
 .دان  در مادری می

کرد  نقش اص ی  مادری
 .ز  سنتی است

59 

زن گی با یک پ ر   مادر آرما  به های : شناس ر ا 
عنوا  ز    شوهر دار  با یک طواهر   برادر زن گی  به

شما فکر . گم بازی در رابطه ر  می عشق... کنه می
کردی  این ع   ارحباط طبیعیه؟ شوهرحو  اعتراضی 

 ن ار ؟
 قت   لی طود  هیچ... ا   ا ایگ کمی عصبی بود

 .گمت هیدی نمی
 ت نکردی ؟  صلب  قت دربار  شما چی؟ هیچ

 .حربیتمو  اینه... شه طانم دکتر آد  ر   نمی! نه

نیاز هنسی حتی 
در ر ابط زناشویی 

 .یک حابو است

هامعة سنتی نیازهای 
 .کن  هنسی را سرکوب می

52 

دطتر  صلبت  در سکانسی آرما  با مادر د ست
طواه  که اهاز  ده  با کیانا ب     کن    از ا  می می

گوی  طی ی از  امزد بمانن    میاینکه ازد ا  کنن  ن
د ستا  ما ب    اینکه ازد ا  کنن  باهم زن گی 

 .کنن  می
طوا   ها نباشه، همه می گیری اگه این سلت: مادر کیانا

 .آزاد   بی بن    بار باهم زن گی کنن

آرما  طواستار 
شکست قواع  

 .سنتی است

ناکارآم ی طانوادة سنتی 
های ه ی  را به  نسگ

ادة سنتی شکست طانو
 .دارد  امی
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 اول ترا سروم  ة سره مرحلر   ةیبر پا فصل نرگس لمیزنانه در ف تیگفتمان هو لیتحل
 روش پدام

ای  بلوش را بوه شویو     ای امیو   قصوه  د ستانه در ژانر اهتماعی با نگاهی انسا  صگ نرگسففی م 
، یوک اسوتاد   حاکسی، یک بوازیگر  داستا  این فی م، داستا  د  ز  رانن  . کن  متما ت ر ایت می

ک از یو  های داستا  هر   های دیگر است که ملاطب در طول فی م شاه  گر موسیقی   شلصیت
 ةداستا  اص ی فوی م دربوار   ،حقیقت در. شود هاست که به صورت موازی ر ایت می این شلصیت

 .عضو است یاه ا
سولر  کننو گی     حهیوه  نگوار آذربایجوانی  فی می بوه کوارگردانی   نویسون گی     صگ نرگسف
 نورگس فصوگ  ا ل حل یگ فی م  ةسه مرح ، 9در ه  ل . است 5932ملصول سال  سرشت صباغ

 .کنی  می را مشاه  
 

 نرگسفصل اول تحلیل فیلم  ةسه مرحل .5جدول 

 متن اصل از برداشت ردیف
 و یگیر جهت

 متن گرایش
 به توجه با توجیهی تحلیل
 متن های گرایش سایر

5 

 هم زن گی عمو   آذری هستن  که با سپی     آیشر دطتر
چو  اگر  ،سپی   پنهانی از همسر  ه ا ش  . کنن  می

گردان    ا  را مل  د  ا  را به حبریز برمی ،پ ر  بمهم 
 .کن  می

سپی   قائگ 
به آزادی ز  
در ارحباطات 

 .است ودط

ش   هامعه عامگ  م ر 
 حلول در ر ابط زنا 

  
 ةمرد کشته: گوی ح منی با شوهر سابقش  سپی   در گمت
همه  .طوا  حنها بر  عر سی فقط نمی .دی نت نیستم

 .هم بای  بیای حو. هستن

نیاز سپی   
به حضور یک 
مرد در فضای 

 عمومی

زنا  به ة احساس هم
داشتن یک حامی مرد در 

 .هامعه

9 
با ا  صلبت نکرد   لی  آیشر برای دی   مردی که اصشً

ر د حا ا  را  ر ز مسیری طوالنی را می عاشقش است هر
 (.ق ب همسر این مرد به آیشر اه ا ش   است) ببین 

احساس 
عاطمی یک 

ز  به 
مساع ت 
دیگرا  به 

  ی

نیاز متقابگ عاطمی میا  
 زنا    مردا  در هامعه

2 

 ش رانن گی است حین کار به سالی که شغ ز  میا 
طورد که ا  را  ارد هریانی پردردسر  برمیهایی  هنرپیشه

کن ، زیر بار حرف ز ر  این ز  از حق دفاع می .کنن  می
 .کن  حوان  به دیگرا  کمک می ر د   حا هایی که می نمی

 .گوی  این ز  در حین رانن گی به پسر برادر  دیکته می

گسترس 
های  حوز 

در  کاری زنا 
 م ر  ةهامع

 های سنتی ی نقشیها ههاب
 م ر  ةزنانه در هامع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AD%D8%B1_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AD%D8%B1_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AD%D8%B1_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 (قیعم)سطح چهارم  لیتحل
مشابه   متموا ت   یها کردیر  نیی  حع گیاز سطح سو  حل  ریحمس یبر نوع گیحل  قیعم مرح ة

 یک  ریآم  ، حمس دست به جیمرح ه، با حوهه به نتا نیدر ا. ناهر است( یهیحوه گیحل )در ستو  
 میکوش  را حرسو   کردیاز ر  ی، که نوعحر ی با معناهای گسترد ها  اژ  ای نیبا عنا ها  آ  به مربوط

 یهوا  دال نیوی بوا حع  ق،یو مرح وة عم  یعنی، 1ل اطتصار ه   به نجایدر ا. ردیگ یم نجا ا کن ، یم
 .ش   است هیحه گیمشترک به شکگ ذ یمرکز
 

 (ه سطح عمیقمحورهای اساسی تحلیل مربوط ب) چهارم ةمرحل. 5جدول 

 تحلیل توجیهی دال مرکزی ردیف

 ش   عا  زنانه بازنماییهای   یژگی 5
 أعاطمی   احساسی بود ، اهمیت نقش مادری، طانواد  منش

امنیت، نیاز به ر ابط عاطمی متقابگ در طانواد ، حمظ طانواد  با 
 ر ابط مثبت   ف اکاری

  
ش   برای ز   بازنماییهای   یژگی

 سنتی

ساالری، حلمگ شرایط  حرین نقش، گرایش به مرد ممادری مه
سلت به طاطر طانواد ، پایبن ی به قواع  ر ابط عاطمی، 

 ه ی های  ملوری   ملالمت با پ ی   طانواد 

9 
ش   برای ز   بازنماییهای   یژگی

 م ر 

طودطوا ، نترس، اعتقاد به حقوق برابر، حابع همسر  نیست، 
ارز  بود   یت به هاهر، کمسنتی، اهمهای  هایی نقش هابه

 داری طانه

 (تر عمیق)تحلیل سطح پنجم 
گونه که در بلش ر   هم ذکر ش ، با استماد  از حل یگ سطح چهوار  کوه    در این سطح، هما 

بود، فضای ک ی گمتمانی فوی م موورد   ( باالطص در سطح سو  حل یگ)های ه  ل  مقایسة س ول
در ایون  . حبیین ق مو اد کورد   حوا  برمبنای ر   فرکشف این مرح ه را می. گیرد حل یگ قرار می

 .شود گیرد   حل یگ نهایی ارائه می زما  مورد حوهه قرار می متن بینامتنی   فرامتن هم، مرح ه
 :ها طواهیم پرداطت از فی م کیابت ا به طور طشصه به گمتما  حاکم بر هر

همدو  )آم   از حل یگ  دست هبای ه   دال ها  یشییفی م های  نتایج حاصگ از بررسی صلنه
ز  سونتی حواکی از آ  اسوت کوه     هوای   کی  بیشتر بر  یژگیأعا  زنانه   حهای  بازنمایی  یژگی

بیشتر به سمت حبعیوت هور بیشوتر ز  از     گمتما  حاکم بر این فی م با حوهه به موضوع حلقیق
کن     م ر  فی م حش  میچه ز ملوری گرایش دارد   هر نهایت طانواد  های طانواد    در ارز 

ملوری بر طودطواهی  نهایت شاه  پیر زی گمتما  طانواد  در ،م ر  را ارهح ب ان های  شاطصه
ز  سونتی  های  مثبت ز  در این فی م بیشتر به  یژگیهای   یژگی ،همدنین. ز  م ر  هستیم
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همهوری اسشمی  گمتمانی مرهح درهای  فی م با ارز های  رس  داللت می به ن ر. متمایگ است
 .ههت است ایرا  هم

موهوود  هوای   های داستا  در میا  گمتما  نیز با  هود سردرگمی شلصیت مادریدر فی م 
بوار مثبوت      ،در ایون فوی م  . ملوری هسوتیم  کی  هرچه بیشتر فی م بر گمتما  طانواد أشاه  ح

ملوری    لور طانواد اص ی بر مهای   لی داللت. شود طاص زنانه یافت نمیهای  منمی در  یژگی
رسو    موی  به ن ر. ، قرار دارداست که با الگوی طانواد  در حضاد ،از ز  م ر هایی  نمی آ   یژگی

هوا   حرین آسویب  به ن ر مهم. است گذار از سنت به م رنیتههای  فی م در موقعیت بازنمایی آسیب
 .در این گذار متوهه زنا  است

متع د از بازنمایی زنی هستیم که به شک ی افراطوی  های  شاه  صلنه زیر سقن د دیدر فی م 
رفوت از بلورا  مشوکشت     حوال را  بور     عوین  دانو    در  حرین  هیمة طود می کرد  را مهم مادری

. بینو   های ز  م ر  همدو  آراستگی هواهری موی   حر کرد   یژگی طانوادگی   زناشویی را پررنگ
ة رسومی بورای داشوتن امنیوت بیشوتر در      حال شاه  گرایش ز  به سمت داشوتن طوانواد   عین در

داد  طوانواد  در   بنابراین، گمتما  حاکم در این فوی م نیوز مثبوت ه وو     . طانواد    هامعه هستیم
نگوا  ابوزاری بوه    )هایی از ز  سونتی   رس  در این فی م ک یشه به ن ر می. بازنمایی هویت زنانه است

هوای منموی    عنووا   یژگوی   بوه ( یازهای هنسیحوههی به ن داری   بی داد  طانه ارز  ه و  ز ، کم
رفوت از بلورا      حگ بور    نهایت بای  گمت فی م به صورت مشلص را  البته در. بازنمایی ش   است

آیو    اهمیوت    دان  که از منشأ گمتمانی سنت می های طانواد  می طانواد  را ایجاد حعادل در ارز 
هوای ز    ایون فوی م شواه  بازنموایی  یژگوی     همدنین در . به فردیت که منشأ گمتما  م ر  است

بینیم بازنمایی ناکارآم ی طوانوادة   که می طوری هستیم؛ به( دطتر هوا  از نسگ ه ی )م ر   پست
 .دارد می های ه ی  را به شکست قواع  طانوادة سنتی  ا سنتی نسگ

ز  ی هوا  شاه  زنانی هستیم که با گرایش به سمت  یژگی فصگ نرگسدر فی م  ،نهایت   در
زنوانی کوه    ؛کننو   مو ر  را بازنموایی موی    ةزنانه در هامعو  های سنتی م ر  برهم طورد  نقش

 لی طواستار استقشل    ،کنن  حال که نیاز عاطمی طود را به رابطه با یک مرد پنها  نمی درعین
 .سنتی هستن  ةحقوق برابر برای طود در هامع

آمو   از حل یوگ گمتموا      دسوت  هکوزی بو  هوای مر  بنو ی دال  نهایت بای  گمت نتایج همع در
در  5اسوت کوه گمتموا  اصو ی حواکم      فی م فجر حاکی از آ  ةهای سی   پنجمین هشنوار فی م
ز     ، که در د  سوطح ز  سونتی     بازنمایی نسبت هویت زنانه   طانواد  استهای برگزی فی م

 .م ر  شکگ گرفته است

                                                           
هوای   افتاد  در هامعوه بوا بازنموایی    های هریانات فکری احماق ه ف ما در حل یگ گمتما ، کشن حما ت   شباهت. 5

حلقیق گمتما  اص ی متن را کشن کردیم؛ گمتمانی که ممکن است بعضوی   ما در این. ها بود ای در فی م رسانه
 .ها اثر گرفته باش    بعضی نه های آ  از ن ریه از دال
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  در فوی م     بازنمایی مثبوت ز  مو ر   شاه فصگ نرگس در فی م ،های موهود در میا  فی م
ایجواد نووعی حعوادل     زیر سقن د دی در فی م .شاه  بازنمایی مثبت ز  سنتی هستیم ها  یشیی

به شکگ  اضلی  مادریدر فی م ) مثبت ز  سنتی   م ر  بازنمایی ش   استهای  میا   یژگی
موهود گمتموا  اصو ی    های حوا  گمت با  هود حعارض اما می(. این داللت صورت نپذیرفته است

 .است «ملوری پیون  هویت زنانه   طانواد »ها  فی م همة
 اگرایی فوی م   ة  نقط استها نسبت پیون  هویت زنانه   طانواد   همگرایی در این فی م ةنقط

داد  بازنمایی مثبت هویت سنتی   بازنمایی منمی هویوت مو ر  زنانوه در فوی م      به مثبت ه و 
فصوگ     زیور سوقن د دی  ایی منمی هویت سنتی   مثبوت ز  مو ر  در فوی م    بازنم ،ها  یشیی
 .است نرگس

 بندی جمع
. مرح ه با ر   پ ا  انجا  ش  پنجهای برگزی   در  در فی مزنانه  تیهو بازنمایی ،در این حلقیق

 :نتایج زیر را در برداشته است ذکرش  های  ش   از فی م انتلابهای  آم   از صلنه دست هنتایج ب
به سوه   یک  طور فجر به ةسی   پنجمین هشنوار ةگمتمانی در چهار فی م برگزی های   یژگی

 .ز  مو ر  اشوار  دارد  های  ز  سنتی    یژگیهای  عا  زنانه،  یژگیهای  دسته بازنمایی  یژگی
 .شود می مقایسهها  در فی مها  این  یژگی 8در ه  ل 

 
 ها فیلمگفتمانی مشترک های  ویژگی ةمقایس .1جدول 

 فصل نرگس زیر سقف دودی مادری ها ویالیی های مشترک ویژگی
 - * - * بازنمایی مثبت از ز  سنتی
 * * - - بازنمایی مثبت از ز  م ر 

 * * * * ملوری کی  بر طانواد أح
 

هالب آنکه . ملوری است مشلص است  یژگی مشترک هر چهار فی م طانواد  8آنده از ه  ل 
های ز  سینمای ایرا  در ایجاد الگویی ای ئال برای ز  ایرانی اطتشف ن ر  کارگردا رس   به ن ر می

آیو ،  لوی هور د سووی ایون       دارن    نوعی کشمکش گمتمانی بین سنت   م رنیته به چشوم موی  
اساساً یکوی  . عنوا  ملیطی امن برای رش    بالن گی ز  حأکی  دارن  کشمکش بر عنصر طانواد  به

دهو  بورای    ها طانواد  است که این نشا  می ش   در فی م های اص ی بازنمایی اراکترهای ک از دغ غه
اما هاهراً اطتشف گمتمانی بر سر دستیابی . هنرمن ا  ز  در ایرا  هنوز طانواد  نقش ملوری دارد

ار هایی مانن  نگ در حل یگ نهایی، بای  گمت کارگردا . ملوری، است به این ای ة اص ی، یعنی طانواد 
های سنتی ز    احقاق حقووق برابور      ملوری را با بر هم طورد  نقش آذربایجانی گمتما  طانواد 

حوأثیر گمتموا  مو ر  از طوانوادة      این ای   به صورت مشلص حلوت . دانن  احترا  متقابگ عم ی می
ها در آ  نه بر پایة هنسیت، ب که بور پایوة حوافوق ز هوین شوکگ       دمکراحیک است که حقسیم نقش

 .های هویت هنسیتی در این فی م آشکار است حأثیر دی گا . گیرد می



 391   ...هویت زنانه در سینمای ایران

کوارگردانی ماننو  منیور  قیو ی بور پیور زی گمتموا  ز  سونتی بور           ،طشف این دی گا  بر
دفواع   ةحووز )رس  با حوهه به ژانر مشلص فی م  می کی  دارد که به ن رأواهی ز  م ر  حططود

 .نمای  می رسمی را بازحولی ی ها فی م به نوعی گمتما  مرهح نهاد( مق س
مانن  پورا  درطشن    هود دارد که سعی دارد به نوعی ای  هحجرب نگا  کارگردا  با ،نهایت در

کیو  بور دال   أح ،کنو   می منمی ز  سنتی اغراقهای  اگرچه  ی در ک یشه. بر این حضاد غ به کن 
  نیاز به ملبت   عاطموه  ی   عا  زنانه مثگ اهمیت مادریهای  ملوری    یژگی مرکزی طانواد 

 .را  ا داشته حا راهکاری برای آشتی ز  سنتی   م ر  ارائه کن 
اساسوی  هوای   حوا  به دال ذکرش   میفی م  چهارحوا  گمت از حل یگ گمتمانی  ، مینهایت در

نموودار  . دهو   می معنایی نگا  به هویت زنانه را حشکیگ ةحقیقت نقش گمتمانی دست یافت که در
 .ده  می اساسی مزبور را نشا های  دال 5

 

 شده فیلم تحلیلپنج اساسی گفتمانی های  دال. 1نمودار 
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 دال های اساسی هویت زنانه

بودن عاطفی  

 هویت مادری

 خانواده محوری

 فداکاری

 دال های اساسی هویت زن سنتی

 مادر محوری

 خانواده محوری

 مدرن ستیزی

 مرد محوری

 دال های اساسی هویت زن مدرن

 خودخواه

 نترس

 حقوق برابر

 ظاهر محوری

داری مخالف خانه  
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 منابع
 .گا  نو: ن ر، حهرا  ، حرهمة ثریا پاکهای فرهنگ عامه ای بر ن ریه مق مه(. 5981)استریناحی، د منیک [ 5]

 .آگه نشر: حهرا  پاین  ، حسین، حرهمة عامه فرهنگ دربارة فرهنگی مطالعات .(5989)ها   استوری،[  ]

 و ایورا   ح ویزیوو   بازرگوانی  حب یغوات  در ز  عم کورد    نقوش » .(5935) ن ا عب ی، ؛عباس اس ی،[ 9]
، اهتمواعی  ع وو   ،آذر   آبوا   ،«مهور  در سویما  سوه  ةشوبک  بازرگوانی  هوای  یا پ ملتوای حل یگ

 .(پژ هشی و ع می) 9 ، زمستا    پاییز، زنا  ةنام پژ هش

   آرشوویو کتابوو اری،، ههووا    ایوورا  حجوواری حب یغووات در ز  بازنمووایی» .(5983) اکوور  نووی،امی[ 2]
 . ،   اردیبهشت ه ی ، ةد ر، کتاب ما  ع و  اهتماعی، «پژ   نسله

 ةپژ هشک : حهرا  ،ی یحم سهی  نم یفره یمه  ةحرهم ،یمطالعات فرهنگ .(5935) سیبارکر، کر[ 1]
 .ی  اهتماع یمطالعات فرهنگ

هوای   سورمقاله  گمتموا   حل یوگ : انتلابواحی  ر یکردهوای ای  همقایسو  ةمطالعو . (5988) حسن بشیر، [9]
 .11   ،ارحباطیهای  پژ هش نامة فصگ ،اسشمی همهوری   کیها های  ر زنامه

 .(ع)صادق اما  دانشگا : حهرا  ،گمتما  حل یگ   ای        شبکه حل یگ طبر؛ .(5983) حسن بشیر،[ 1]
 گمتموا   حل یوگ  مجموعوه   :از گمتموا   حل یوگ  بوا  قرائتوی  : بیگانههای  رسانه .(5931) نحس بشیر،[ 8]

 .ارحباطات م یریت ةماهنام   شرق سیمای انتشارات: ، حهرا (ا ل کتاب) هها های  رسانه

مجموعوه حل یوگ   »کتواب د   از   و قرائتی با حل یگ گمتما : های بیگانه رسانه .(5935) حسن بشیر،[ 3]
 .سیمای شرق :حهرا  ،«های هها  سانهگمتما  ر

 مرکوز  :حهورا   ،(فرکشف نورمن ) «گمتما  انتقادی حل یگ»ة مق م .(5913) ع ی شعبا  پور، بهرا [ 51]
 .ها رسانه حلقیقات   مطالعات

 انسانی ع و  در حلقیق ر   یک ةمثاب به گمتما  حل یگ .(5981) سمیرا هبارنژاد، ؛ع ی حاحمی،[ 55]

 .سر  : حهرا  ،یشمقت یمه  حرهمة ،عمومی ةگستر   ح ویزیو  .(5981) تریپ ،دالگر [  5]

 زنانه هویت بازنمایی از زنا  حمسیر». (5981) پریسا ،یسرکاران؛ مه ی قائم، منت ر؛ اع م را دراد،[ 59]
 .(پژ هشیو  ع می)   ، فرهنگی ایرا  حلقیقات ،ع و  اهتماعی، «ح ویزیو  در

 عموومی  افکوار  حل یوگ  ای   رسوانه  بازنموایی  ن ریة». (5981) فرناز نامور، م زاد اح ؛ع ی ربیعی،[ 52]
 .    ،2 س ،سیاسی دانش ،«ها ایرانی  ها  امریکایی متقابگ

مور  حو ریجی   ) یزیونیح و های یالبازنمایی هنسیتی سر». (5983) سمیه افشار، ؛ملم  رضایی،[ 51]
 .(پژ هشی و ع می) 2  ،در فرهنگ   هنر ز  ، و  اهتماعیع، «(مادریة حران و یایک رؤ

 .نی نشر: حهرا  ،زبا    گمتما  ق رت .(5982) اصغر ع ی س طانی،[ 59]

 مرکوز : حهورا   ،گورا  ید   شوعبانپور حرهموة   ،گمتموا   انتقوادی  حل یوگ  (.5913) نورمن فرکشف،[ 51]
 .ها رسانه قاتیحلق   مطالعات

، «ح ویزیوونی  حجواری  آگهوی  یک در زنا  بازنمایی» .(5989) آزاد  فصیلی، ناهر ؛عباس کاهمی، [58]
 .(پژ هشیو  ع می) 51 ، حابستا    بهار، ستز  در حوسعه   سیا ،ع و  اهتماعی

   پوژ هش  ناموة  فصوگ  ،«هوا  رسوانه  حلقیقوی  حلووالت  مبانی   ها حئوری» .(5985) اصغر ع ی کیا،[. 53]
 . 9  ،سنجش
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 .نی نشر :حهرا  .صبوری منوچهر ةحرهم ،یشناس هامعه .(5985) آنتونی گی نز،[ 1 ]

 ناموة  فصوگ  ،هوالیو د  سوینمای  در ایورا   بازنموایی  (.5988) ملم  زرگر، سر ی؛ عب اهلل گیویا ،[ 5 ]
 .8   ،فرهنگی حلقیقات

 یمرحضو   یسو  ،ینژاد هوامع  قاسم یع : راستهی،  های ارحباطات هین ر(. 5982)ها  ، منیاست تگیل[   ]
 هنگگ، : حهرا  ،ینیحس ریماکبر   یس/ بلش نور

 .شناسا  هامعه: حهرا  ،5 ر   ض  کیمی حلقیق ر   (5931)احم   پور، ملم [ 9 ]

 بازنموایی  شوناطتی  نشوانه  مطالعة». (5935)ع یزاد ، مه ی  صادقی، مریم؛ م ک ؛احم  پور، ملم  [2 ]
   سووری  هچهارشونب ، کشوی  سوگ  هوای  فوی م : مووردی  مطالعوة ) ایرا  سینمایی های فی م در ز 

 .پژ هشیو  ع می، 3    ،ارحباطات   فرهنگی مطالعات ،اهتماعی ع و  ،«(حرانزیت کافه

 .شناسا  هامعه: حهرا  ،  ر   ض  کیمی حلقیق ر   (.5931)احم   پور، ملم [ 1 ]

 ةنامو  ، پایوا  «هشوتاد ة دهو  سوینمایی هوای   فی م در ر حانیت بازنمایی» .(5932) حسن مسعودی،[ 9 ]
 .ارش کارشناسی 

 .ها رسانه ةحوسع   مطالعات دفتر: حهرا  ،بازنمایی   رسانه. (5981) ملم   یس زاد ، یمه [ 1 ]
اهتماعی ز  در سینمای بع  از  یها بازنمایی ارز »(.  593) عب الرضا زن ی، ؛ملم  زاد ، مه ی[ 8 ]

و  ع موی ) سوانه ههوانی ر ، ع وو  اهتمواعی   ،«  اصوولگرایی  یط بو  د  د ر  اصشح ةمقایسب، انقش
 .(پژ هشی

 ابراهیم سینمای در ز  حصویر شناطتی نشانه (.5935) معصومه اسماعی ی، ؛ملم  سی  زاد ، مه ی[ 3 ]
 .511و81 :، بهار2ة ، د را ل  ، هنر   فرهنگ در ز . کیا یمحاح

 .ها هرسان حلقیقات   مطالعات مرکز: حهرا  ،گمتما  حل یگ فراین  .(5989)، مجی  میرفلرایی[ 91]
 ةحرهمو  ،انتقادی کا ی گمتما   حا متن دستور از ،گمتما  حل یگ در مطالعاحی .( 598) دایک ،  [ 95]

 ارشواد    فرهنوگ   زارت :حهورا   ،ملمو نبوی    مهواهر  مهرا   یراستار، دیگرا    ایزدی پیر ز
 .ها رسانه حلقیقات   مطالعات مرکز اسشمی،

 ،سیاسى ع و  نامة فصگ ،س طانى اصغر  ع ىیس ة، حرهم«تما گم یةن ر»(. 5911)  یویهوارث، د[  9]
 . 58و519، ص   

 بررسوی    گمتموا   حل یوگ  در ای شویو  » .( 598)نیوک، مجیو     طسور ی  ؛اهلل لطون  یارملم ی،[ 99]
 . 2   ،فرهنگ ةنام ،«اهتماعی فکری های دی گا 

 هوادی  حرهموة  ،گمتموا    یوگ حل در ر     ن ریوه  .(5983) لووییز، فی یوپس   ؛یورگنسن، ماریا [ 92]
 .نی نشر :، حهرا ه ی ی

[35] Gaffman, E (1979). Gender advertisement, Cambridge, MA: Harvard 
University Press (hardback); New York; Harrper and Row (paperback). 

[36] Belton, Robert. The Beribboned Bomb: The Image of Woman in Male 
Surrealist Art. Calgary, Alberta, Canada, 1995. 

[37] Fung, Anthony; Ma, Eric (2000). Formal Vs. Informal Use of Television and 

Sex Role Stereotyping in Hong Kong – Statistical Data Indcluded; Sex Role: A 
Journal of Research; Jan, 2000. [Sited in: www. Springerlink.com/content] 

[38] Kalisch, P. A. and Kalisch, B. J. (1984). "Sex-role stereotyping of nurses and 
physicians on prime-time television: A dichotomy of occupational portrayals". 



 1931زمستان  ،4، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در   394

[39] Hall, Stuart (1997). The Work of Representation, In Cultural Representation and 
Signifying Practice, Sage Publication. 

[40] Laclau, E. and Mouffe,C. (1985). Hegmony and Socialist Strategy:Towards a 
Radical Discours Politics, Verso, London. 

[41] Macmillan, Katie. )2006(. Discourse Analysis , A Primer. 

[42] Stubbs, Michael (1983). Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of 
Natural Language. Oxford. 

[43] Van Dijk, T. A. ,Elite Discourse and O’Barr (eds), (1993). Language and 
PowerRacism. Newbury Park, CA: Sage. 

[44] Watson, James and Hill, Anne (2006). Dictionary of Media and 
Communication Studies, 7th Edition, Hodder Arnold Publication. 

[45] Zia, Anjum (2007). Media and Gender: Pakistani Perspective. 16
th

. 

  


