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  در نشريات تخصصي هنري» زن«برساخت تصوير 
  )1384تا  1376( دورة اصالحاتدر 

  1راضيه ياسينيسيده 

  چكيده
هـاي اجتمـاعي تصـويري     توانند از واقعيت مي ،ـ ادبي از جمله نشريات تخصصي هنري يا هنري ،هاي مكتوب رسانه

بسيار تأثيرگذار است، پژوهش در اين مقاله با پرسش  ها از جامعه برساخته را عرضه كنند كه در فهم مخاطبان آن
صورت ) 1384ـ1376(ـ ادبي در دورة اصالحات  يات تخصصي هنري يا هنرياز اينكه؛ چه برساختي از زنان در نشر
. يك از نشريات مورد مطالعه را در پرداختن به زنـان و مسـائل آنـان دريابـد     گرفته است، بر آن است تا رويكرد هر

 27، )اتيـك تحليـل تم (با استفاده از تحليـل مضـمون    و گيري از نظرية بازنمايي استوارت هال بدين منظور با بهره
دهـد كـه نشـريات     نتايج پژوهش نشان مي. مطالعه شده است ادبي منتشره در دورة مزبورـ  نشرية هنري يا هنري

اند؛ در يك دسته از نشريات، تصوير زن يا به غيبـت   مورد نظر، در سه گروه، رويكردهاي متفاوتي به موضوع داشته
طـور   و در دسـتة سـوم، بـه    ر زن در حاشـيه قـرار داده شـده   در دستة دوم، تصـوي . يا از آن احتراز شده است رفته

تحليـل مضـامين ايـن نشـريات نشـان داد كـه تصـوير        . اي، برساخت گفتماني از زن صورت گرفته اسـت  برجسته
ويـژه نشـريات سـينمايي، الزامـاً بـا هـدف        شده از زنان، بسته به رويكردهاي گاه تجاري برخي نشريات، به بازنمايي

  .جوي زنان در گفتمان اصالحات بوده است اما متأثر از نگاه مشاركت ،صالحات برساخته نشدهتقويت گفتمان ا

  نكليدواژگا
  .نشريات تخصصي هنري اصالحات، بازنمايي، برساخت، زن،

   

                                                        
  raziehyasini@yahoo.com   دانشيار پژوهش هنر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات .1

 1/3/1400تاريخ پذيرش ، 12/12/1399: تاريخ دريافت 



  1400بهار  ،1، شمارة 13، دورة فرهنگ و هنرزن در   36

  لهئمقدمه و بيان مس
ــران در    كــه در ســال» طلبــي اصــالح« ــروزي انقــالب اســالمي در اي هــاي نخســت پــس از پي

شـد، در طيفـي متنـوع از نيروهـاي      شـناخته مـي  » چپ مذهبي«با نام هاي سياسي  بندي دسته
انگر جرياني فكري با بين، ارو و نيز برخي انقالبي گرا، دينداران ميانه انقالبي، شامل دينداران سنّت

از طريـق اجـراي    هدف دگرگوني اجتماعي است كه تغيير تدريجي را در درون نهادهاي موجـود 
» دوم خـرداد «كه به جريان فكـري   ،اين جريان. كند ها دنبال مي اصالحات در قوانين و سياست

جمهوري و پـس   طلبان در انتخابات رياست با پيروزي اصالح 1376شود، در سال  هم شناخته مي
هـا بـه قـدرت     از آن با غلبة اين جريان در انتخابات مجلس شوراي اسالمي و شوراها و شهرداري

آزادي كـه  . شـود  دانسته مـي » جامعة مدني«و » آزادي«ت، هاي مهم گفتمان اصالحا دالّ .رسيد
بـا توجـه بـه وضـعيت      شـود،  دانسـته مـي  » انحصـارگرايي «و » اقتـدارگرايي «مفهومي در برابـر  

، كانون توجه 1370ويژه در عرصة داخلي كشور در دهة  به ،سياسي در دورة سازندگي ـ اجتماعي
  .ديل شدجريان اصالحات قرار گرفت و به شعار اصلي آن تب

گرفته پس از انقالب اسالمي، به انحاي متفاوتي در كـانون توجـه    هاي شكل زنان در گفتمان
زنـان را در جايگـاه زن    گرايـي در سـاليان دفـاع مقـدس     كه گفتمان ارزش حالي در. قرار گرفتند

همسر بازشناخت، گفتمـان توسـعه در دورة سـازندگي بـا حفـظ رويكـرد        ـ آرماني با نقش مادر
كـه بـا    دانسـت  جنسيتي به زنان، آنان را بخشي از نيروي جامعه براي تحقق توسـعة اقتصـادي   

 محور، سهم مشاركت آنان را با تأكيد بر حفـظ اصـالت جايگـاه زن در خـانواده     رويكردي نظارت
ايـن  . دكـر محـور اتخـاذ    منظري مشاركت رويكرد به زنانتعريف نمود؛ اما گفتمان اصالحات در 
هاي توانمندسازي زنان و نيز ارتقاي كيفيت زندگي ايشان  گفتمان در نظام معنايي خود بر نشانه

ــ البتـه بـا     خواهانـه  هاي انديشـة ليبـرال و آزادي   گفتمان اصالحات با تكيه بر مؤلفه. كرد تأكيد 
ن بود زنان را به مشاركت در امر توسعه فراخواند، نـه آنكـه از   درصدد آ ـ ديني ةنوانديشان رويكرد

ترتيب، دال مركزي اين گفتمان در حـوزة زنـان، بـا     اين به. ابزار توسعه بهره جويد ةمثاب ايشان به
تر از  با وظايفي گسترده زنان در گفتمان اصالحات. عنوان مشاركت زنان در توسعه، شكل گرفت

هـاي اجتمـاعي    شدند؛ وظايفي كه به عرصة مسئوليت ي تعريف ميهمسرـ  وظايف فرهنگي مادر
  .طلبيد يافت و مشاركت سياسي و اقتصادي آنان را نيز مي تسري مي

هـاي   كردند، رسانه در چنين جايگاهي تعريف مي از عواملي كه زنان را در گفتمان اصالحات
ت تخصصـي در ايـن گفتمـان در    ها و مجال ها يا ماهنامه انواع روزنامه. مكتوب و مطبوعات بودند

پيـام  ، آدينـه ، كيان از جملهكردارهاي مهم گفتماني اصالحات، نشر مجالتي  از. كانون توجه بود
 عصر آزادگان، نشاط، توس، جامعه هايي همچون در كنار روزنامه دنياي سخنو  ايران فردا، امروز

بود كه در بسط گفتمان اصالحات از جمله تعريف جايگاه نوپديد زن در ايران پس از انقـالب  ... و
  ].17[اسالمي مؤثر بودند 
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ثر از گفتمان غالـب، تصـوير جديـدي از زن را    أمت ،برخي از نشريات هنري نيز ،در اين ميان
. اوتي با قبل نداشتتنوع و تكثر مجالت تخصصي هنري در دورة اصالحات چندان تف. برساختند

بخش هنري در برخي مجالت فرهنگي ادبي نيز به گسترش منظر گفتمان اصالحات به ، رو اين از
  .موضوع زن قوت بخشيد

در نشـريات هنـري يـا    » زن«هدف اين مقاله آن است كه دربارة چگونگي بازنمـايي تصـوير   
ال تحقيق، ؤضمن پاسخ به س شود در اين باره تالش مي. ادبي دورة مذكور كنكاش نمايدـ  هنري

هاي مختلف ارزيـابي و   كاركرد رسانگي اين نشريات در برساخت تصوير زن، در ارتباط با گفتمان
  .دشوتحليل 

اين مقاله عبارت است از اينكه چه برساختي از زنان در نشريات تخصصي هنـري يـا      پرسش
  ـ ادبي در دورة اصالحات صورت گرفته است؟ هنري
تر در ارتباط با موضوع زنـان در مطبوعـات انجـام     هايي كه پيش نه، پژوهشخصوص پيشي در
در ] 7[حضـرتي و روشـن   . نـد ا اند، در رويكرد، روش و جامعة تحقيق با اين مقالـه متفـاوت   شده
 ةبـه مطالعـ  » دوم ةهاي ايراني از آغاز تا پايان مشـروط  تحوالت اجتماعي زنان در روزنامه« ة مقال

هـاي   هـاي دولتـي داخلـي و روزنامـه     چگونگي انعكاس مطالـب از زنـان سـاير ملـل در روزنامـه     
اند ذهنيت زن ايرانـي چگونـه از آن مطبوعـات تـأثير پذيرفتـه       مرزي پرداخته و نشان داده برون
» زن و تحول امر روزمره با تكيه بر نشريات زنان عصر قاجـار «ة در مقال] 6[ترابي فارساني . است

. زنـان بـوده اسـت    ةشناسايي و توضيح تأثير گفتمان مدرن مشروطيت بـر امـور روزمـر    درصدد
بازخواني كاركرد مطبوعات اسالمي قبل از انقـالب در تبيـين جايگـاه    «در مقالة ] 13[عطارزاده 

، با مرور فعاليت نشـريه نتيجـه   »هايي از مكتب اسالم درس ةماهنام: موردي ةزن مسلمان مطالع
محـور رژيـم وقـت در تخريـب      هـاي غـرب   سـازي برنامـه   ي آن به منظور خنثيگرفته كه محتوا

زن ايرانـي در نشـريات   «در مقالـة  ] 3[باغـدار دلگشـا   . مرزهاي عفاف زن مسـلمان بـوده اسـت   
» ؛ با تأكيد بر نگرش بافت موقعيت كلمـات ايران نو ةنگاري زنان در روزنام مشروطه؛ بررسي نامه

 ايـران نـو   ةويـژه روزنامـ   نگارش زنان در مطبوعات مشروطه بـه  به روش تحليل محتوا در جايگاه
بررسي مطالبات اجتمـاعي و فرهنگـي   «در مقالة ] 5[سرشت و پرويش  بهشتي. مل كرده استأت

، بـا تأكيـد بـر اينكـه انتشـار      »)بـانوان  ةنامـ  ةبا تأكيـد بـر نشـري   (زنان در مطبوعات عصر قاجار 
انـد كـه چگونـه شـهناز آزاد      شـود، نشـان داده   تلقي ميگفتماني مهم  يكردار هاي زنانه روزنامه

ترابـي  . كـردن زنـان از حقوقشـان بـوده اسـت      بانوان در پي آگاه ةنام ةسيس نشريأبا ت) رشديه(
بـا  » )از مشروطه تا پهلوي(هاي زنان  زن و تحول گفتمان از خالل نشريه«در مقالة ] 7[فارساني 

 اي بـه چـه شـيوه    شـده مر پرداخته كه نشريات ذكرتحليل محتواي هفت نشريه، به واكاوي اين ا
در ] 18[فـر و جنگجـو    يوسـفي . روند گذار از زن ايدئال سنتي به زن ايدئال مدرن را پي ريختند

» )1304ــ 1320( اطالعـات  ةهاي تجاري روزنام چگونگي بازنمايي زن و زنانگي در آگهي«مقالة 
هاي تجاري را با اين هدف كه مشخص شود بازنمايي زن و زنانگي چگونـه و در پيونـد بـا     آگهي
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هـاي   نقـد نـابرابري  «در مقالة ] 4[زاده  باغدار دلگشا و زنجاني. اند چه مسائلي بوده، تحليل كرده
اشـعار منتشرشـده در   » )1300ـ1299( بانوان نامةنگار مندرج در روزنامة  جنسيتي در اشعار زن

اصلي در افكار و اشعار شـاعران زن را   ةشناختي مسئل نگار را مطالعه و با نگاهي جامعه زن جرايد
هاي اجتمـاعي مـرجح زنـان در آغـاز      نقش« ةدر مقال] 10[فر  شفيعي و حسيني. اند تحليل كرده

وجـود   انـد كـه بـا    نشـان داده » زبـان زنـان   ةشـناختي در ماهنامـ   پهلوي دوم؛ كاووشـي جامعـه  
 ةاصحاب نشريه، پايگـاه اجتمـاعي زن در ايـن نشـريه تنهـا در عرصـ       ةددخواهانهاي تج گرايش

زن و زنـانگي در   ةمسـئل «مقالـة   در) 1398(فـر و جنگجـو    يوسفي. خصوصي تعريف شده است
رويكرد آن را نسـبت بـه مسـائل زنـان و     » )1320ـ1304(پهلوي اول  ةدر دور اطالعات ةروزنام

زنان و نسـبت   ةمسئل« ةدر مقال] 19[شفيعي و شفيعي . دندها مطالعه نمو چگونگي بازنمايي آن
 بـانوان  ةنامـ  ةنشـري  ة، به مطالع»نامة بانوانة آن با ترقي ايران در مشروطه دوم؛ تحليلي بر نشري

  .نشريه بوده است محورهاي مهم اند اعتراض به تبعيض جنسيتي از پرداخته و نتيجه گرفته
هـاي   تحول مفهومي زن و سياسـت در روزنامـه  «مقالة در ] 14[كشيشيان سيركي و آقاعلي 

ــ محتـواي تيترهـا،     بـا تحليـل  » پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي     كيهـان و  جمهوري اسالمي
شده، مفهوم زن و سياست را در اين دو روزنامه مطالعه  ها و كاريكاتورهاي چاپ ها، عكس گزارش

  .ه زنان اختصاص داشته استاند كه چه سهمي از مطالب منتشره ب ده و نشان دادهكر
از  شـده و نيـز در مبـاني نظـري و روش اجـرا      اين مقاله در ابعاد و هدف تعيـين ، بدين روي

  .متمايز است هاي پيشين پژوهش

  مباني نظري
اسـتوارت   1»برسـاخت «با تمركز بر رويكرد » بازنمايي«اين مقاله در مبناي نظري خود به نظرية 

  .متكي است 2هال
ها و تصاوير كه نماينده يا معرّف چيزهـا هسـتند    عبارت است از كاربرد زبان، نشانهبازنمايي 

  .]31، ص16[
بازنمـايي در نـوع    ةنظري. خر استأبازنمايي از نظر سطح تحليل داراي دو نوع كالسيك و مت ةنظري

دهنـدة   بازتـاب  اي همچـون آينـه   كالسيك بر آن استوار است كه آثار هنري و فرهنگي در هر جامعـه 
وار واقعيـات   هـا آينـه   خر به اين نظريه، رسانهأاما در نگرش مت ،]9[مسائل اجتماعي زمان خود هستند 

  ].15[گذارند  بلكه بر ساخت اجتماعي واقعيت اثر مي ،كنند را منعكس نمي
شـود، كيفيتـي سـيال و     توليـد مـي   ،ويژه زبان ها، به كه از طريق نشانه» معنا«از منظر هال، 

نگـاه   ،همچنـين . هاسـت  هايي است كه وابسته به آن ثر از فرهنگ و گفتمانأو مت رددابرساختي 
بـه ايـن نتيجـه منجـر شـده كـه در هـر نظـام معنـايي           گفتماني ميشل فوكو در انديشـة هـال  

                                                        
1. the constructive 
2. Stuart Hall 
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 ،در ايـن رويكـرد  . محور توليد و مصـرف معناسـت   گرايانه، محيط سياسي و ايدئولوژيك برساخت
بازنمـايي  «همچنـين،  . شوند مي» برساخته« ها زنمايي مفاهيم و نشانههاي با معاني از طريق نظام

  ].24 ، ص1[» گيرد برساخته، همواره در درون يك گفتمان شكل مي
كـه   حـالي  در. هاسـت  مفهومي اساسي براي مطالعة تمام رسانه از سوي ديگر، مفهوم بازنمايي

ايـن تصـويرگري خـالي از     باشـد، چيـزي  » كشـيدن  تصـوير  ارائه يا بـه «تواند  ي بازنمايي ميامعن
هـا در بازنمـايي    رسـانه  ،رو ايـن  از]. 234، ص20[نيسـت  » دنياي واقعي«گري در تصوير  ميانجي
هـا سـبب سـاخت اجتمـاعي      ها با بازنمايي پديـده  رسانه. شوند ها مي سبب برساخت آن واقعيات

ند و از شو طبيعي مييك واقعيت منزلة  به ،»جنسيت«هاي گوناگون، از جمله  جديدي از واقعيت
زعم برخـي، زن يـا مـرد بـودن جـداي از       به. زنند ها دامن مي طريق آن به برساخت اجتماعي آن

  ].2[ ويژگي بيولوژيك، يك ويژگي اجتماعي است
تـوان تصـوير برسـاخته و     اي يـك واقعيـت اسـت، مـي     سـاخت رسـانه   از آنجا كـه بازنمـايي  

برجسته شـد بـر    را كه در گفتمان نوپديد اصالحات ـ يك جنسيتة مثاب به ـ شده از زنان بازنمايي
  .اين مبناي نظري مطالعه كرد

  تحقيق  روش
بـا اسـتفاده از ايـن     است، زيـرا  استفاده شده) تحليل تماتيك( 1تحليل مضموناز روش  ،در اين مقاله

و  شـده در رسـانه   توان با استخراج مضامين اصلي و فرعي مرتبط بـا موضـوع از مـتن توليـد     روش مي
تحليـل  . ها رسـيد  شده از زنان در آن به استنتاج دربارة چگونگي برساخت تصاوير بازنمايي ها تحليل آن
بـراي شـناخت، تحليـل و گـزارش الگوهـاي      «يك روش رايج در تحقيقـات كيفـي و روشـي    مضمون 

 هـاي  هـاي متنـي اسـت و داده    اين روش، فرايندي براي تحليـل داده . هاي كيفي است موجود در داده
  ].153، ص12[» كند هايي غني و تفصيلي تبديل مي پراكنده و متنوع را به داده

متن و فهم اطالعـات گونـاگوني كـه ارتبـاط     ة مشاهد: فرايند تحليل مضمون متكي است بر
يـا فرهنـگ،    مند شخص، تعامل، گروه، موقعيت، سـازمان  ظاهري ندارند، همچنين مشاهدة نظام

  ].همان[هاي كمي  هاي كيفي به داده لزوم تبديل داده تحليل كيفي اطالعات و در صورت
بنياد و رسيدن به اشباع نظري متكي نبوده و بـه   داده ةتحليل مضمون در اين مقاله به اصول نظري

تحليـل مضـمون شـده تـا      ها و منابع در اين مقاله، كل داده. عبارتي درصدد نيل به يك نظريه نيست
در اين روش از تحليـل گفتمـاني متـون پرهيـز خواهـد       ،همچنين. آيدها فراهم  امكان تفسير كلي آن

تحليـل  . هاي گفتمـاني مختلـف را بيابـد    قابليت تفسير در ميدان گرچه ممكن است نتايج تحليل؛ شد
و تفسـير  يح ه و توصـيف مـتن، تشـر   يمضامين متون مورد مطالعه در اين پژوهش در سه مرحلة تجـز 

  .نهايت به تحليل استنتاجي ختم شده است شده و در  د متن انجامكردن مجد هچارپكيام و غمتن و اد

                                                        
1. tematic analysis 



  1400بهار  ،1، شمارة 13، دورة فرهنگ و هنرزن در   40

  جامعه و نمونة تحقيق
انـد كـه در دورة    ــ ادبـي بـوده    در اين مقاله، جامعة تحقيق نشريات تخصصي هنـري يـا هنـري   

با توجـه بـه اينكـه قريـب بـه اتفـاق       . اند شده طور سراسري منتشر  ، به)1384ـ1376(اصالحات 
توان گفت تا حدود زيادي  اند، مي  در شمار نشريات مورد مطالعه بوده اين دورهترين نشريات  مهم
 1انـد كـه در جـدول     عنـوان بـوده   27مشتمل بـر   اين نشريات. شماري صورت گرفته است تمام

هـا بـر    همة شمارگان منتشره از ايـن نشـريات، مطالعـه و مضـاميني كـه در آن     . اند معرفي شده
  .اند استخراج و در تحليل و استنتاج نهايي استفاده شدهموضوع زنان متمركز بوده، 

  
  جامعة تحقيق و بازه زماني انتشار. 1جدول 

  1384تا  1376 هنرةنامفصل 1
   1384 تا  1376 كيهان فرهنگيةماهنام 2
  1384تا  1376 سورهةماهنام 3
   1384 تا  1376 فارابيةنامفصل 4
    1384 تا 1376 فرهنگ و سينماةماهنام 5
   1384 تا  1376 نمايشةماهنام 6
  1384تا  1376 فيلمةماهنام 7
  1384تا  1376 دنياي تصويرةماهنام 8
  1384تا  1376 كيهان كاريكاتورةماهنام 9
  1384تا  1376 سينما تئاترةماهنام 10
   1384 تا  1376 نقد سينمانامةفصل 11
  1384 تا  1376 كلكةماهنام 12
  1377تا  1376 آدينهةماهنام 13
  1380تا 1376 دنياي سخنةماهنام 14
  1380تا  1376 گزارش فيلمةماهنام 15
  1384تا  1377 گلستانهةماهنام 16
  1384تا  1377 ماهورةنامفصل 17
  1384تا  1377 صحنهةماهنام 18
  1384تا  1377 مقام موسيقاييماهنامة 19
  1384تا  1377 مطالعات هنرهاي تجسميةنامفصل 20
  1384تا  1378 زيباشناختةنامفصل 21
  1385تا  1378 هنر دينيةماهنام 22
  1383تا  1380 عروس هنرةماهنام 23
   1384 تا  1381 تنديسةنامدوهفته 24
   1384 تا  1381 خيالةنامفصل 25
   1384 تا  1382 بينابةدو ماهنام 26
   1384 تا  1382 سمرقندةنامفصل 27
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  هاي تحقيق تحليل يافته
اسـاس ميـزان    نخست، نشريات مورد مطالعـه، بـر  هاي مقاله،  براي پاسخ به پرسش ،در اين بخش

مشاهده و تحليل نشريات نشـان داد كـه   . اند ها بر موضوعات مربوط به زنان، ارائه شده تمركز آن
وضوع زنان، يا حضور ايشان در ميـدان فرهنـگ و هنـر تقريبـاً     عنوان از نشريات، دربارة م 16در 

عنـوان ديگـر از    چهـار . انـد  غايـب  ها به نحـو ملموسـي   سكوت شده است و زنان در بازنمايي آن
 7در . انـد  به مسائل و موضوعات مربـوط بـه زنـان پرداختـه     ،اي و فرعي نشريات، به طور حاشيه

  .به تصويرپردازي از زن پرداخته شده استاي  نشرية ديگر، به طور پررنگ و برجسته

  »زن«بودن تصوير  غياب و نامرئي. 1
هاي برجسته از حضور اجتماعي، فرهنگـي و   شده نشان داد كه نشانه رويكرد گروهي از نشريات مطالعه
  .اند معرفي شده 2اين نشريات در جدول . شده است  هنري زنان آشكارا به غيبت رانده

  
  »زن«ازندة تصوير نامرئي از نشريات برس. 2جدول 

  مديرمسئول امتيازصاحب عنوان نشريه
   مركز مطالعات و تحقيقات معاونت امور هنري وزارت  هنر

  مرتضي كاظمي فرهنگ و ارشاد اسالمي

فيروز / محمدعلي معلي  كيهان ةسسؤم  كيهان فرهنگي
  اصالني

  بنيانيانحسن / محمدعلي زم هنري سازمان تبليغات اسالميةحوز  سوره
مجيد شريف / حسين سليمي  مركز هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  نمايش

  خدايي
  محمدحسين نيرومند كيهانةسسؤم كيهان كاريكاتور
  حسين فرخي حسين فرخي سينما تئاتر
  حسن بنيانيان/ محمدعلي زم حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي نقد سينما
سيد محمد / محمد افتخاري  هنري ماهورـ  فرهنگي ةسسؤم  ماهور

  موسوي
  حسن بنيانيان/ محمدعلي زم حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي  صحنه

مطالعات هنرهاي
  حسن بنيانيان/ محمدعلي زم  حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي تجسمي

    مركز مطالعات و تحقيقات معاونت امور هنري وزارت  زيباشناخت
  مرتضي كاظمي ارشاد اسالميفرهنگ و

  سيد محمدباقر خرازي )ع(بنياد هنر ديني الرضا هنر ديني
  ميرحسين موسوي فرهنگستان هنر  خيال
  حسن بنيانيان/ محمدعلي زم حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي  بيناب
  محمدحسن حامدي محمدحسن حامدي تنديس
  طوبي ساطعي طوبي ساطعي سمرقند
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اي راجـع بـه زنـان     اي بود كه گرچه موضوعات پراكنده گونه  به» زن«تصوير ، ذكرشده در نشريات
ه و  متمركـز بـر بازنمـايي ويـژ    » مضمون«به توليد  اي يافته اين موضوعات به نحو سازمان ،شكل گرفت

در از جملـه  . شد گاه تصوير زن در هنر ديده مي گه سينما تئاتر در ؛ مثالًاي از زنان منجر نشد برجسته
  زنانـه   سـينماي   رونـق  هايي كه متمركز بر موضوع زنان توليـد شـده بودنـد،     يادداشتي با اشاره به فيلم

گـزارش تفصـيلي از    ،همچنـين ]. 42[برشـمرده شـد     اسـالمي   ايـران   در اقتصاد سينماي  عطفي    نقطه
  ].32، ص41[المللي حضور زن در سينماي معاصر ارائه شد  انديشي بين نخستين هم

يكـي   ]132[محور  سينماي زن. ندرت توجهي ديده شد ، بهنقد سينما در رويكرد به زنان در
حال، غيبـت تصـوير    اين با ؛از معدود مضاميني بود كه به تصوير زنان در ميدان هنر داللت داشت

كيهـان   در. محسوس بـود  غياب تصوير زن ،نيز صحنه و نمايش در. واضح بود زن در اين نشريه
كـرد، توجـه    هاي انقالب اسـالمي دنبـال مـي    ابزار انتقال پيام ةمثاب كه كاريكاتور را به، كاريكاتور

بخشـي از محتـواي ايـن    . هم همين رويكرد را داشت كيهان فرهنگي .اي به تصوير زن نشد ويژه
كه به معرفي هنرمندان و آثارشان اختصاص داشـت، غالبـاً مـردان را مـد نظـر گرفـت و        ،نشريه

از اين انـدك   ،وگو با هنگامه صدري، نگارگر معاصر ، گفتمثالًندرت از هنرمندان زن ياد كرد؛  به
ايجـاد جبهـة فكـري انقـالب      كه تالش داشت بـا هـدف   ،نيز  سوره در]. 82، ص107[ موارد بود
. نشاني از توجه به تصوير زن نبود، به تبيين اصول و مباني فرهنگ و هنر انقالب بپردازد اسالمي

طـور   معدود مقـاالتي بـه  . تأكيدي بر هنر و جنسيت زنانه يا هنرمندان زن نبود هنر نامة فصل در
از جملـه مقالـة زن و خرافـات در سـينما بـه نگـارش        ؛ويژه تصوير زن را در هنر برجسته كردند

بازشناسي امر هويت در هنرهاي هم كه متمركز بر » مطالعات هنرهاي تجسمي«]. 134[درآمد 
تصويري از زنان هنرمنـد   ندرت ايران پس از انقالب بود، به تصوير زن اعتنايي نكرد و بهتجسمي 

هويـت و  از هنرمنـدان حـوزة هنـري در بيـان      وگو با ناهيد فراسـت  گفت ؛ مثالًدر آن يافت شد
  ].127ـ120، ص131[هنرهاي تجسمي در ايران بود معاصريت 

ي يـا دينـي وابسـتگي داشـتند، در برخـي      يك به نهـادي دولتـ   كه هر ،عالوه بر اين نشريات
گاه در ضمن نقد وضع موجود، بـه   ماهور .نشريات مستقل نيز تصوير آشكاري از زنان ديده نشد

اي بـه قلـم حسـين عليـزاده بـا اشـاره بـه تـأثير          ، در مقالـه ؛ مـثالً زنان و موسيقي نيز پرداخـت 
هـاي موجـود    بـه محـدوديت   ها در عرصة موسيقي پس از پيروزي انقالب اسالمي گذاري سياست

ناپـذير بـراي    هـاي جبـران   براي زنان در عرصة موسيقي هم اشاره كرد و اين امر را موجد آسـيب 
آشكار است كه در اين مقاله، مسائل حـوزة موسـيقي   ]. 83ـ73، ص122[موسيقي ايران دانست 

رمنـدان اديـب   اي كه به برخي هن در پرداخت ويژه سمرقند .مد نظر قرار داشت و نه مسائل زنان
جهان داشت، موضوعاتي درخصوص هنر و ادبيات مدرن مطرح كرد كه گاه ناظر بر زنان پيشـرو  

برخي موضوعات مربـوط بـه زنـان و    نيز به  تنديس .بود ،ويرجينيا ولف از جمله، در ادبيات غرب
اي  سردبير در سـرمقاله  ؛ مثالًكانون توجه بود اما در اين موضوعات نيز هنر معاصر ،هنر پرداخت
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در آثـار گروهـي از    روز شـدن مضـمون چـادر    ، از مـد »رو تـاب مسـتوري نـدارد    پري«با عنوان 
  ].24[ماية فعاليت برخي هنرمندان زن شده بود  طرزي افراطي دست  هنرمندان نوشت كه به

و بخـش بسـيار انـدك     بينـاب و  خيال، هنر ديني، زيباشناخت عالوه بر نشريات يادشده، در
  .ناظر بر زنان بود محدودي از مطالب

تـوان   شده، رويكردي را در قبال زنان اتخاذ كردند كه مي داده نشرية شرح 16طور خالصه،  به
طـور   ايـن رويكـرد بـه   . در اين نشريات ياد كـرد » زن«بودن تصوير  غياب و نامرئي از آن با عنوان

هـاي   هـا بـه گفتمـان    عدم گرايش آنيكسان در مجالت مستقل و غيرمستقل، فارغ از گرايش يا 
  .غالب يا رقيب در دورة اصالحات، شناسايي شد

  از زنان) فرعي(اي  تصوير حاشيه. 2
شده گروهي ديگر از جامعة تحقيق، تصوير زنان در حاشـية ديگـر مضـامين     در محتواهاي توليد

  .اند معرفي شده 3اين نشريات در جدول . قرار داشت
 

  از زنان) فرعي(اي  برسازندة تصوير حاشيهنشريات . 3جدول 
  مديرمسئول  امتياز  صاحب  عنوان نشريه

  بنياد سينمايي فارابي  بنياد سينمايي فارابي  فارابي
  ميركسري حاج سيد جوادي ميركسري حاج سيدجوادي كلك
  غالمحسين ذاكري غالمحسين ذاكري آدينه

حوزة هنري سازمان تبليغات  مقام موسيقايي
  حسن بنيانيان/ محمدعلي زم اسالمي

  
از جمله سردبير در مقدمـة يـك    ؛هاي اندكي از رويكرد به زنان شكل گرفت شانهن، فارابي در
كه به سينماي كمدي اختصاص داشت، اهميت موضوع را با توجه ويـژه بـه نقـش زنـان      ،شماره

نقشـي در يـك   ها چـه   هاي كمدي مردها هستند؟ زن آيا بيشترين شخصيت«: چنين بيان نمود
روايت كمدي دارند؟ آيا بايد چيستي ساختار كمدي و حضور زن را در آن تحليل كرد يا چرايـي  

 ؛سـازي از زن در هنـر داشـت    هـايي در برجسـته   شده نيز داللـت  باره، آثار ترجمه در اين »آن را؟
بـه   يـك مقالـه نيـز   ] . 63) [پردازي ژانرهـاي خنـده   نظريه(مقاالتي همچون ملودرام و جنسيت 

شماري از مقاالت نيز ابعاد ديگر سـينما  ]. 65[خاستگاه شخصيت زن در ملودرام ايراني پرداخت 
عشـق، مضـموني   « :؛ همچونها را در ارتباط با زنان ارزيابي كرد توان آن را مطالعه كردند كه مي
مقـاالت  ]. 68[» مـرز قـاطع تصـوير زن در سـينماي ايـران     «و ] 67[» مردانه در سينماي ايران

و ] 64[» ژانر، جنسيت و هيستري«مقالة . هايي زنانه داشت متعددي در زمينة ژانر نيز گاه سويه
  .هايي از اين زمره بودند نمونه] 66[» گرايانه در سينماي سوئد ملودرام و سياست جنس«

اصالحات، مضاميني را برجسته كرد كه مروج گفتمـان اصـالحات بـود و     ةاين مجله، در دور
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توجه به مقولة . ]69[ كرد مدني و امكان جديد بازتاب آن در سينما را برجسته مي معة مفهوم جا
از مصـاديق ايـن    هاي نشريه در برخي از بخش، چندان برجسته و پررنگ گرچه نه ،زن در سينما

  .مدعاست
مقاالت و مطالب اندكي دربارة هنرها توليد شد، اما در زمينـة  ، كلك در ماهنامة ادبي هنري

هاي مينو اسعدي به قلم ايراندخت محصـص   نگاهي به نقاشي. نقاشي، نقد آثار زنان برجسته بود
هـاي وي، نقـد آثـار آذيـن نوبـان، زهـرة        وگو با ايـران درودي و معرفـي نمايشـگاه    گفت ،]103[

جواد مجـابي   ةمصاحب .هايي از توجه به زنان هنرمند بود نمونه ]104[ اسكندري و مهين عظيما
  ].105[باره بود  نه اعتمادي نقاش نيز در همينبا پروا

فاطمي، تالش نقاش در نگاه مدرن و شخصـي هنرمنـد بـه     هاي شيوا بني در نقدي بر نقاشي
او گاه با قاطعيت تمام بـه شكسـتن   «: در اين نقد آمده بود. هاي نقاشي ايراني تحسين شد سنت

ترسـي از ايـن نـدارد كـه     . كنـد  ترديد نمـي  ها اما در اشاره به آن ،پردازد ها مي ها و فرم آن سنت
» هاي قديمي عيناً، اما در تركيبي نسبتاً نو، در تابلوهـايش بيايـد   هايي از آن نقش ها با تكه گوشه

] 103[فريدا كالو، نقاش مكزيكـي   معرفي هنرمندان زن خارجي از جمله]. 143ـ142، ص106[
  .كرد نيز همين رويكرد را تقويت مي] 104[و 

شـدند كـه از منظـر فكـري      مجله، زنان هنرمندي از هنر پيش از انقالب برجسته ميدر اين 
... افـرادي چـون ايـران درودي و   . هاي حاكميت و گفتمان انقالب نبودنـد  الزاماً همسو با سياست

. هنرمنداني بودند كه بعضاً مواضع انتقادي و مخالفي دربارة جريان رسمي هنر آن زمان داشـتند 
  .بر جريان نوگرا در ميان زنان هنرمند بود هتمركز اين نشري

يادداشـتي بـا نـام    ]. 21[ شـدند  مطرح ،مانند پري صابري ،برخي زنان نقاش آدينه مجلةدر 
هاي اين بانوي شاعر در سينما بيان و بـر وجـود    تالش فروغ و سينما منتشر شد كه در ضمن آن

  ].77، ص22[، تأكيد شد سياه است خانهويژه با شرح فيلم  به ،شاعرانگي او در آثارش ةمميز
اي با موضوع نقد هنري و جايگاه هنر امروز، نويسنده ضـمن بيـان جايگـاه نقـد در      در مقاله

تأثير اين تحوالت تاريخي بـود   مدرن به موقعيت متأخر زنان كه تحت فضاي فكري مدرن و پست
  :هم اشاره كرد

بنماياند و هنر را بـه زنـدگي روزمـره    اعتبار  ها را بي مدرن در تالش است كه مرزبندي پست
معنـاي امـروزين آن     بـه » زن آزادخواهي«هاست كه گفتمان  در توازي با اين تالش. پيوند دهد
ايـن  . شـود  عنوان يك نيروي انكارناپذير در هنر و در اجتماع مطرح مـي  شود و زن به پديدار مي

نة جوامع سراسـر جهـان در طـول    ساالرا ناشدني است كه مردساالري و ساخت پدر واقعيت انكار
مدرنيسم استفاده بشود و چـه   چه از واژة پست... . تاريخ، زن را از متن و مركز به حاشيه رانده، 

نشود، حضور فعال و جايگاه هنر زنان در فرهنگ معاصر و تأثيري كه بـر كـل فرهنـگ جهـاني     
ا جايگاه پيشين زنان حتـي در  ناشدني است و اين همان جايگاهي است كه ب اند، انكار برجا نهاده

  ].73همان، ص[ اوج مدرنيسم و تاريخ آوانگارد تفاوت بسيار دارد
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سازي جريان نوگراي روشـنفكر در ميـان آنـان     در اين مجله، توجه به زنان، با هدف برجسته
 امـا  ،محتواي هنري مجله كمتر شـد   ، بخش1377تا  1376در اواخر دورة فعاليت نشريه از . بود

  .برجسته شد با اقبال به گفتمان اصالحات زن در هنرموضوع 
هايي از توجـه بـه زن در موسـيقي ديـده شـد كـه در فصـول         نشانه ،نيز مقام موسيقايي در

در دورة نخسـت از فعاليـت مجلـه در دورة    . مختلف انتشار آن در دورة اصـالحات متفـاوت بـود   
، يادداشـتي در معرفـي چنـدين    مثالً؛ اصالحات، تالش شد تا زنان هنرمند جهان برجسته شوند

اختصاص يـك  ]. 123[زن هنرمند موسيقي مستقل جهان از فرانسه، فنالند و ايرلند منتشر شد 
شماره به رقص و توليد محتواهاي متعدد درخصوص رقص در ايران و جهان نيز همراه با معرفي 

ـ  ،در يـك نوشـتار ديگـر نيـز    ]. 124[چند رقصندة مدرن زن در جهان بود  ه نقـل از اسـماعيل   ب
خوانندگان زن كه در زمان خود به اين فن آشنا بودنـد،   توان انكار كرد تهراني اشاره شد كه نمي

من اعتقـاد دارم كـه حضـور بـانوان     «: وي گفته بود. اند از نقاط درخشان در قلمرو موسيقي بوده
حـال بايـد   . زم اسـت اند براي روند موسيقي كشور بسيار ال خواننده، آناني كه متعهد و متخصص

اماهـا و اگرهـا،    و بايـدها و نبايـدها   ،هـايي فـراوان   هاي بسيار، جدال ديد كه بعد از فراز و نشيب
در ]. 25ــ 22، ص125[» شـود  سرانجام نقش زن در موسيقي ايران از كجا به كجـا كشـيده مـي   

ـ      ين جشـنوارة  دورة ديگر، انتشار نشريه با تمركز بر موسـيقي اصـيل ايرانـي، در گزارشـي، از اول
در تقويـت  . بر اهميت زنان در موسيقي نـواحي تأكيـد شـد    سراسري موسيقي زنان نواحي ايران

مـادر، اولـين نفـس،    : اين مضمون، جستارهاي ديگري نيز با اين عناوين منتشر شـدند از جملـه  
 ة، گزارشـي از هشـتمين جشـنوار   ]126[اولين صدا، كه حاصـل سـخنراني سـردبير مجلـه بـود      

  ].127[نوان با عنوان صداي مادرانه موسيقي در تاالر وحدت نيز برجسته شد موسيقي با
گـر دو رويكـرد    نمايـان  ، تحليـل مضـامين در دو فصـل از انتشـار    مقام موسـيقايي در نشرية 

. هنري بود ةمديريتي در حوز ةمتفاوت به زنان در موسيقي ايران پس از انقالب و حاصل دو دور
و تسامح و مبتني بر روند جهاني موسيقي در غرب، زنـان هنرمنـد   در رويكرد نخست، با تساهل 

هاي فرهنگي و ديني در ارتباط زنان با  اما در رويكرد دوم، اصالت. موسيقي برجسته شدند ةعرص
. دشــموســيقي برجســته و ضــرورتي بــراي بازتوليــد موســيقي ايرانــي در دورة معاصــر قلمــداد 

با تأكيد بر نقش مادرانگي آن و تالش بـراي پيونـد    سازي جايگاه زن در موسيقي نواحي برجسته
  .شود هاي ديني در اديان جهان در همين مسير ارزيابي مي بيشتر موضوع رقص به آيين

  »تصوير زن«برساخت گفتماني . 3
تـر بـوده و    برجسـته  هايي كه در تحليل موضوع اصلي مقاله از ميـان جامعـة تحقيـق    نمونه

نشـريه هسـتند كـه در     7ها يافت شـد،   اصلي مقاله در آنمصاديقي براي پاسخ به پرسش 
  :اند شده معرفي  4جدول 
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  »زن«نشريات متمركز بر برساخت گفتماني تصوير .  4جدول
  مديرمسئول   امتيازصاحب عنوان نشريه

  الدين صولتي دهكردي شمس  الدين صولتي دهكرديشمسدنياي سخنماهنامة
  مسعود مهرابي مسعود مهرابي فيلمةماهنام

  كريم زرگر كريم زرگر گزارش فيلمةماهنام
  علي معلم علي معلم دنياي تصويرةماهنام
  پرويز صمدي مقدم پرويز صمدي مقدم فرهنگ و سينماةماهنام

  پور مسعود شهامي پورمسعود شهامي گلستانه

حوزة هنري سازمان تبليغات   عروس هنر
 اسالمي

/ محمدعلي زم 
  حسن بنيانيان 

  
توليـد   ،گرچه بخش هنري اين نشريه در دورة اصـالحات رو بـه كاسـتي نهـاد    : دنياي سخن

  فيلم؛ مثالً طلب، در آن بارز بود ويژه در ميدان گفتمان اصالح به ،محتوا با تمركز بر مضمون زنان
  ، پايتخـت  ايـران «در يك مقاله معرفي و جسـتاري دربـارة آن بـا عنـوان       سميرا مخملباف سيب

ميالنـي،    بـه كـارگرداني تهمينـه     دو زن  به بهانة موضـوع فـيلم  . منتشر شد »فيلم  جديد جهاني
، 39[بـراي آن انتخـاب شـد     »مردسـاالر   ، معمـار جامعـة   زن«يادداشتي منتشر شد كـه عنـوان   

نـان در ايـن نشـريه، ذيـل مضـاميني همچـون اصـالحات        سازي ز مضمون برجسته ].77ـ76ص
در يك  ،در اين باره. اجتماعي در جامعة مدني هم قرار داشتـ  حقوق فردي فرهنگي اجتماعي و 

در بيسـت سـال     ايران ةنويسند  زنان  ،»تا محدوديت  از خالقيت:  نويسنده  زنان«گزارش با عنوان 
اي با عنـوان   در مقاله ،همچنين. هاي آنان سخن رفت پس از انقالب معرفي شدند و از محدوديت

، بـا طـرح مبـاحثي درخصـوص رخـداد      » هـزارة سـوم    در آستانه  ايراني  زنان  وضعيت  به  نگاهي«
پـس    زنـان   بر وضعيت حقوق زنان  هاي و جنبش  اجتماعي  هاي از فعاليت  صنعتي  تاريخي انقالب

مقاالتي هم ناظر بـر مسـائل حقـوقي و     ].76ـ70، ص40[ تمركز شد  در ايران  اسالمي  از انقالب
  بـا توجـه بـه بحـث آزادي      چنـدمنظوره   جستاري با عنـوان چراهـاي  . اجتماعي زنان منتشر شد

  مقـدس و نيـز    شـرع   بـا مـوازين    پزشكي  سساتؤم  و فني  امور اداري انطباق  ، دو طرح مطبوعات
 كشور را بررسي و حقوق  تصاوير و محتوا در مطبوعات در  از زنان  ابزاري ة استفاد  ممنوعيت  طرح

  .زنان را در آن برجسته كرد
محتواهاي اين مجله در اين دوره بيشتر به سياسـت گراييـد و بخـش هنـري آن نيـز رو بـه       

انتشار مقاالتي به قلم فعاالن مشهور حقوق زنان همچون مهرانگيز كار، وكيل و . كاستي گذاشت
كه غالبـاً احقـاق حقـوق    ، گذاران كانون مدافعان حقوق و شيرين عبادي، از بنيان ،فعال اجتماعي
كردند، مضمون برساخت گفتمـاني از زنـان    تبليغ مي هاي زنان در جوامع مدني را زنان و جنبش

كـرد   اصالحاتي را طلب مـي  البته مضامين منتشره در مقاالت سياسي. را در نشريه برجسته كرد
بـا تمركـز بـر     دنيـاي سـخن  . گرفـت  يدان ادب و هنر زنان را نيز دربر ميم كه در صورت تحقق

 /طلـب، از جملـه بازنمـايي تصـويري از زنـان فعـال اجتمـاعي        سازي براي گفتمان اصالح جريان
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اي سياسـي ظـاهر    تدريج از كسوت يك نشرية فرهنگي هنري خارج و در قامت مجلـه  سياسي به
  .خاتمه يافت 1381 نهايت نيز فعاليت آن در سال شد كه در

زنان را در بخشي از محتواي خـود در كـانون    در اين دوره از انتشار، نشريه :فرهنگ و سينما
محـور   هـايي زن  معرفي هنرمندان سينما و تئاتر اين نشـريه، فـيلم  و  در نقد فيلم. توجه قرار داد

ر سـميرا مخملبـاف   اثـ  سـيب  هايي با كارگردانان زن همچون ، يا فيلم]72؛ 70[ بانوو  ليالچون 
وگو با سـينماگران زن همچـون اللـه     گفت. شدند مطرح] 75[اثر تهمينه ميالني  دو زن و ]71[

و فريبـا كـامران   ] 84[مـاه   ، چكامـه چمـن  ]82[بهنوش بختيـاري   ، فلور نظري،]81[اسكندري 
  .سازي جايگاه زنان در سينما بود برجسته بيانگر] 83[

هـاي مختلـف سـينماي ايـران و      توجه نشـان داد و در بخـش  مجله به موضوع زن در سينما 
هايي با زنـان و دختـران مشـهور در     در اين باره، مصاحبه. گاه آن را برجسته كرد جهان گاه و بي

وگو با عاطفه رضوي با اين عنوان برجسته شـد كـه    گزارش گفت ؛سينماي ايران ترتيب داده شد
، كتـايون ريـاحي و پـوران    ]73[وهر خيرانـديش  گ ].72[چرا زن در نماي درشت حضور ندارد؟ 

وگو با مجله  شهره لرستاني در گفت. وگو شد از افرادي ديگري بودند كه با ايشان گفت درخشنده
از فخـري خـوروش نيـز    ]. 76[سينماي امروز سينماي شور است و نه سينماي شـعور  : گفته بود
  ].77[ديدم  صله و دوري را نمياي كاش همان روزها مرده بودم و اين روزهاي فا: نقل شد

مقاالتي تحليلي هم با تمركز بـر حضـور زن در سـينماي ايـران منتشـر       ،وگوها عالوه بر اين گفت
هـاي سـينمايي سـال     هـاي زن در فـيلم   شخصـيت  جستاري بود كه در آن »در مسير تندباد«. شدند
ان معاصر به نقد گذاشته شـد  تصوير زن در اير، در آثار عباس كيارستمي نيز]. 78[مطالعه شد  1381

اي از مشكالت اجتماعي زنـان در سـينماي    يك مقالة ديگر نيز به تحليل چگونگي انعكاس پاره]. 79[
تدريج مضـمون زن در   به شدهبدين نحو بود كه مطالعه در موضوعات ذكر]. 80[ايران اختصاص يافت 

وگوهـا بـا تمركـز بـر      ياري از گفـت در معرفي هنرمندان سينماي جهان، بس. ندكردسينما را برجسته 
مل گيبسون با ايـن عنـوان منتشـر    وگو با  گفت ؛ مثالًيا زن در سينما بود موضوع زنان سينماي جهان

هـايي بـا كيـت بالنشـت      گـو  و گفـت . گويد ، ميخواهند آنچه زنان ميگيبسون از آخرين فيلمش، : شد
نيـز   ،كه همگي از بازيگران مطرح هاليوودي بودنـد  ،]84[كيت بكينسل و ] 82[، مريل استريپ ]74[

  .شود در همين جهت ارزيابي مي
 ها نشان داد كه در اين دوره، موضوع زنان برجسته شد و فرهنگ و سينما رو به تحليل يافته

سوي مخاطب عام نهاد و به نيازهاي اين مخاطب بـيش از مخاطبـان خـاص و جامعـة فرهنگـي       
بيشـتر   تصويري كه از زنان سينماگر در ايـران و جهـان بازنمـايي شـد     ،رو اين از. ايران توجه كرد

 .نمود پسندانه مي متضمن عاليق عامه
 فـيلم . اي بـود  مضـمون بسـيار برجسـته    و جهـان  زن در سينماي ايران  در اين نشريه، :فيلم

سـينماگر  بخشـي بيشـتر، از زنـان     زمان در توجـه  حضور زنان در سينماي ايران را برجسته و هم
بـه  » تعبيـر  كمي توهم، يك دنيا سوء«در جستار . ثر سينماي جهان نيز مطالبي را منتشر كردؤم
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پگاه : بسيار پرشمار بود وگو با بازيگران زن گفت]. 85[مسئلة بازيگري بازيگران زن پرداخته شد 
بيسـي  ع) آفرين(، صغري ]89[ثريا قاسمي و سوسن تسليمي ، ]86[آهنگراني، پوران درخشنده 

، شـقايق فراهـاني   ]89[» تيفمينيسهاي غير كنجكاوي«، نيكي كريمي با تصريح بر عنوان ]90[
وگو با سميرا مخملبـاف   ، گفت]99[يا نونهالي و پگاه آهنگراني ؤر ،]96[، گلچهره سجاديه ]93[

نـان  از ز... و] 102[، ترانه عليدوستي ]101[، گلشيفته فراهاني ]98[» سپتامبر 11«دربارة فيلم 
  .وگو شد سينماگري بودند كه با آنان گفت

شـدند نيـز تحليـل شـدند؛ بـراي       آثار سينماي ايران كه با موضوع زنان توليد مـي  ،همچنين
هايي از دومـين   و گزارش] 87[نوشته شد  هزاران زن مثل مننمونه سه جستار انتقادي بر فيلم 

برگـزاري   ةها به بهان وري در جشنوارهو دا] 88[فيلم فروغ با حضور مستندسازان زن ايران  ةهفت
. بـه انتشـار رسـيد كـه موضـوع زن در سـينما را برجسـته كـرد        ] 98[فيلم فروغ  ةسومين هفت

، من، ترانـه پـانزده سـال دارم   ، ]89[ آب و آتش هايي با محوريت زنان از جمله نقدهايي بر فيلم
از ايـن  ] 99[ زندان زنـان  و ]95[با نگاهي به تصوير زن در اين فيلم  كشي سگ ،]96[ شام آخر

به روايـت سـازندگانش    مريم مقدس داليل استقبال مردم از فيلم، همچنين. دست مطالب بودند
هايي نيز معطـوف   يادداشت]. 126[برجسته شد » رجوع به فطرت آدمي«در يادداشتي با عنوان 

ارة ســه زن و مســتندي دربــ«: بــه نمــايش تصــويري از زن در ســينماي جهــان منتشــر شــدند
وگو با بزرگ محمودي به بهانة ساخت و نمايش مستند بـدون دختـرم    گفت و] 94[» افغانستان

نامة برخي زنان موفق در سينماي جهان نيز موضـوع شـماري از    زندگي. از آن جمله بود] 100[
محتواهاي منتشره بود؛ اينگريد برگمن، در سلسله جستارهايي به قلم آلن بـرجس و بـا ترجمـة    

؛ دنيـاي بـازيگري مريـل اسـتريپ نيـز      ]97[شركا در قريب به سي قسمت معرفـي شـد   آنتونيا 
  ].86[جستاري در تحسين مقام بازيگري وي بود 

توان ايـن   بر حضور زن در سينماي ايران و جهان تمركز كرد كه ميدر اين دوره  فيلممجلة 
اين مضـمون  . دانست مضامين جديدي متأثر از گفتمان اصالحات گيري خرده امر را دال بر شكل

  .پسند تجاري برخوردار بود كرد و از رويكرد عامه به تقويت سينماي ايران كمك مي
مقـاالت و جسـتارهايي   . مضـموني برجسـته بـود    گزارش فيلمزن و سينما در : گزارش فيلم

مروري يا تحليلي در اين نشريه با موضوع رابطة زن با سينما و زن در سينما و تلويزيون پـس از  
يادداشتي دربارة كتاب فروغ فرخزاد و سينما . نقالب منتشر شدند كه رويكردي انتقادي داشتندا
ها و كليدها از مواردي بودند كـه يـك    و يادداشتي با عنوان فروغ فرخزاد و سينما، پنجره] 110[

برخي جستارها در نقـد  ]. 111[زن هنرمند مشهور را در سينماي قبل از انقالب برجسته كردند 
رنگ  براي نمونه يادداشت حضور كم. يزان مشاركت جهاني زنان در عرصة هنرهاي نمايشي بودم

ها به نگارش درآمد كه نظري هم بر معرفي زنان هنرمند ايرانـي داشـت    زنان نمايشگر در صحنه
عزيمت امـا  «از جمله،  ؛در اين نشريه برجسته شدند ،ويژه كارگردانان به ،سينماگران زن]. 114[

اميري  هوگوي نوشاب اعتماد و آثارش و حاصل گفت ، عنوان جستاري دربارة رخشان بني»ديدبا تر
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فارسي به زن؛ بر پرسش موقعيـت زن   گرايي و فيلم نگاه واحد واپس«  در مقالة]. 110[با وي بود 
اسـالمي و مختصـات نگـاه     ةانقالب اسـالمي بـا شـالود   «: تأكيد شد» در سينماي پس از انقالب

...  نخسـت سـينما را مشـمول تفسـيري دينـي از حضـور زن كـرد        ةشيعي بدون ترديد در وهلـ 
انـد بـه نـام ديـن      فارسي از سوي ديگر مدام كوشـيده  سو و عناصر فيلم گرا از يك نيروهاي واپس

اصطالح دينـي   ار بهانبوه آث...  اصطالح ديني به زن بازگردانند دومي را در آثار به نقش زينتي درجه
محتوا و مبتذل، نشان خيانـت آشـكار بـه ايـدة كـانوني       بازاري و مهمل با پوشش اسالمي اما بي

نيـز عنـوان    »ايـم  سـال كجـا ايسـتاده     پس از بيست«]. 47ـ44، ص110[» انقالب اسالمي است
در ايـن  وي . جستاري با موضوع موقعيت زن در سينماي امروز ايران به قلم منصور ضابطيان بود

شـدة جمهـوري اسـالمي دربـارة زنـان، امـروز پـس از         هاي اعمال نتايج سياست«: مقاله پرسيده
گذشت بيست سال از انقالب اسالمي چه نمود سينمايي پيدا كرده است؟ آيا اين نمود سينمايي 

 ةهـاي كارآمـد در عرصـة ادار    هاي مسئوالن بوده يـا فقـدان مـديريت    واسطه از خواسته تابعي بي
تلويزيـون   ةسـينما و از آن بيشـتر بـر صـفح     ةتي سينما سبب شده است آنچه از زن بر پـرد دول

ايرانـي در جريـان    ةهاي اجتمـاعي جامعـ   بينيم با آنچه در واقعيت سيماي جمهوري اسالمي مي
تب و تاب اما بانشاطي كه در شانزده ماه اخير و پس از  آيا فضاي پر... تفاوت داشته باشد؟  است

يـا ايـن    دوم خرداد پديد آمده در وضعيت سينما و تلويزيون ما تأثيري گذاشـته اسـت  انتخابات 
تصويري درست از واقعيت اجتماعي حضور زنان ايرانـي موفـق عمـل كـرده      ةويژه در ارائ تأثير به
، »ما هم به اين شـكل نيسـتيم  «: عالوه، جستاري منتشر شد با عنوان به]. 41همان، ص[» است؟

منيـژه آرمـين، فاطمـه راكعـي،     . از زنان نويسنده در باب اين موضوع بـود  كه حاصل نظرخواهي
فتانه حاج سيدجوادي، راضيه تجار، گلي امامي و مهـين بهرامـي دربـارة تصـوير زن در سـيما و      

 ةطـرح اسـتفاد  «اي كـه در آن   گلي امامي گفتـه بـود در جامعـه   . سينماي ايران نظر داده بودند
حـال   هـر  يـك تصـوير واقعـي از زن مشـكل اسـت، امـا بـه        ةد، ارائشو ابزاري از زنانه تصويب مي

وگويي با زنان فعـال   نيز عنوان گفت »واقعي ما نيست ةنه، اين چهر«]. همان[» غيرممكن نيست
سياسي دربارة چهره زن در سيما و سينماي ايـران بـود كـه در آن بـا اشـرف بروجـردي، مـريم        

شهال حبيبـي، صـديقه رجـايي، زهـرا رهنـورد، پـروين       بهروزي، رفعت بيات، سهيال جلودارزاده، 
در همـين   ].68ــ 54، ص110[ وگـو شـد   بخش و طاهره طاهريـان گفـت   سليحي، نفيسه فياض

بـه معرفـي يـك بـازيگر زن      »يادمانـدني  اسكارلت اوهاراي بـه «شماره بود كه جستاري با عنوان 
در معرفـي و نقـد    ].110[ود رجسـته نمـ  ، ويويان لي، توجه كرد و شرح توانمندي وي را باامريك

از سـميرا   سـيب  توليدات سينماي ايران نيز سينماگران زن برجسته شدند از جمله، معرفي فيلم
جسـتارهايي منتشـر    ،در عرصة سينماي جهان نيز]. 109؛ 108[مخملباف، همراه با نقد آن بود 

؛ 1998اسـكار   ةبرنـد بانوي آرام هـاليوود، هلـن هانـت،    : شدند و زنان هنرمند را برجسته كردند
زنـان مطـرح    هايي كه پسندد، نگاهي به نقش ايي هوش و وقار بازيگران زن را نميامريكمخاطب 
  ].113[لوپه كروز  وگو با پنه و گفت] 112[ند كرد ا ايفا ميامريكسينماي 
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بـر گفتمـان اصـالحات داللـت      بخشي از مضامين منتشـره درخصـوص زنـان    ،در اين مجله
نحـوي   شده از وي در سـينما و تلويزيـون بـه    اين مضامين، زن و تصوير بازنموداساس  بر. كرد مي

هـاي نمايشـي    كه گويي زنان ايران در جايگاه شايستة خود در عرصه چنان ؛توصيف و تحليل شد
شده در نمايش تصوير و زنان و بازنمـايي ايشـان    هاي اعمال از جمله سينما قرار ندارند و سياست

  .نادرست و نتيجة تمايالت سياسي و ايدئولوژيك است ندر سينما و تلويزيو
. بـود فعـال  تلويزيـون   اين مجله در زمينـة سـينماي ايـران و جهـان، تئـاتر و      :دنياي تصوير

در اين نشريه از مضامين برجسته بود كـه در دورة سـازندگي نيـز بـدان     » سينما، تئاتر و زنان«
روني و بيروني، عنوان جسـتاري بـا موضـوع امكـان     ، در امتداد ديوارهاي اند؛ مثالًاقبال شده بود

دربـارة موضـوع زنـان در سـينماي ايـران، گـزارش       ]. 27[برگزاري جشنواره تئـاتر بـانوان بـود    
ميزگردي منتشر شد كه درخصوص رويكردهاي سينماي معاصر ايران بـه مسـائل زنـان برگـزار     

همـدردي، تحليـل، تفكـر يـا     ...  هـر كسـي از ظـن خـود    «در اين گزارش كه با عنوان . شده بود
اي تاريخمـان نگـاه كنـيم،     اگر به بعد اسطوره«: منتشر شد، الستي بيان داشت» محوري مخاطب

بينيم كه زنان كنشگري مانند رودابه، حريره، تهمينه و فرنگيس را داريم يا در بعـد مـذهبي    مي
 .ايـم  تهرا داشـ ) س(و حضـرت زينـب  ) س( حضرت خديجه، حضرت مريم، حضرت فاطمـه زهـرا  

هـا اقـدامي كـرده     بار براي ارائـة الگـويي از يكـي از ايـن زن     يك از سينماگران ما حتي يك كدام
ساز زن ما وقتي با يك فضـاي فرهنگـي، سياسـي     فيلم«: جواد طوسي نيز بيان كرده بود »است؟

هـاي   حسـاب  خواهد خودش را خالي كند و تمام تصـفيه  شود، گويي مي نسبتاً متفاوت مواجه مي
جو هم بـه دليـل اسـتقبال از     طهماسب صلح ».اش را از طريق اثرش انجام دهد خصي و درونيش

هاي زن  هايي كه معصوميت و مظلوميت و آسيب چرا فيلم«: محور چنين اشاره كرد هاي زن فيلم
از  اًگيرد؟ طبعـ  مورد استقبال زنان قرار مي كنند سينما مجسم مي ةآميزي بر پرد طرز مبالغه را به

اينكه زن در . فعلي خودمان پي ببريم ةتوانيم به يك نياز اجتماعي زن در جامع اين طريق ما مي
» ما نيازمند تحول و تغيير در شكل زندگي و موقعيت خودش در خانواده و جامعـه اسـت   ةجامع

جعل تلويزيون از سيماي زن در سينماي ايران نيز يادداشتي انتقادي بر يـك  ]. 59ـ51، ص29[
اي نيـز بـا عنـوان     مقالـه ]. 31[تلويزيوني در معرفي سـيماي زن در سـينماي ايـران بـود      ةنامبر
در سـينماي ايـران    ـ از جمله بازيگري زنان ـ»هاي بازيگري دموكراسي احساسات بر محدوديت«

 خيـزد  ها برمي سينماي امروز ايران در تشريح تصوير آنچه از احساسات دروني آدم«: متمركز بود
كـه نـوع احسـاس و     ،ها در دو وجه كـامالً متفـاوت   اين محدوديت. هاي مشخص دارد محدوديت

كـه   ،سازان در توافقي پنهان و پيدا اي دارند و فيلم شوند، نمود بسيار برجسته جنسيت ناميده مي
ده است، تمايل چنداني به نمايش احساسـات درونـي بعضـي از مخلوقـات     شاحتماالً مكتوب نيز 

ايـن مجلـه   ]. 37[» دهنـد  زنان و دختران و پسران جوان، از خـود نشـان نمـي   خداوند، از جمله 
وگوهاي متعددي با موضوع زنان بازيگر و كارگردان تهيه و منتشر كـرد   همچنين گزارش و گفت

هـاي ذيـل    عنـاوين و نمونـه  . داشـتند  ها مضمون انتقاد از وضع موجود را هـم دربـر   كه غالب آن
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وگـو بـا ثريـا     شود، در گفت غير از مادر خانه براي ما نوشته نمينقشي : مصداق اين مدعا هستند
وگـو بـا تهمينـه     اعتماد، در گفـت  پناهي و عدم مغموم در ظهر داغ بي ةفرشت ة؛ ساي]28[قاسمي 
؛ از بـازيگري در  ]34[وگو بـا ويشـكا آسـايش     كشي در سينما، درگفت مجلس زن]. 30[ميالني 

؛ و نخند، صميمي نباش، دقت كـن،  ]37[وگو با هديه تهراني  گفت ام در دايرة بستة سينما آزرده
: وگـو رهنمـا بيـان داشـته     در ايـن گفـت  . وگو با بهاره رهنما خودت نباش، بازي كن نيز در گفت

هـاي نـاروا مخصوصـاً در سـينما داشـت       سـري از محـدوديت   روي يـك  تأثيري كه دوم خرداد«
نان، عشـق و موتـور   بود، همين فيلم  خرداد نمي اگر تأثيرات مثبت دوم مطمئناً. انكارناپذير است

اين نشـريه همچنـين بـه نسـل جديـد      ]. 35[» كرد هم امكان ساخت و نمايش پيدا نمي 1000
وگو با ايـن هنرمنـدان را در كـانون توجـه      بازيگران و كارگردانان زن توجه خاصي داشت و گفت

و ] 33[وگـو بـا لـيال حـاتمي      گفت ،]32[وگو با مهتاب كرامتي  براي نمونه گفت. داشت نگاه مي
معرفي جايگـاه زنـان سـينماگر و     ،در بخش سينماي جهان نيز]. 35[وگو با منيژه حكمت  گفت

هـاي زنـان همچنـان در مقـام دوم، موقعيـت       مقاله ؛ مثالًاي ايشان برجسته بود نيز زندگي حرفه
سازند، بيست فيلم برتـر   مي و آيا زنان هم مثل مردان فيلم] 25[ا امريكزنان بازيگر در سينماي 

هـا نيـز در معرفـي زنـان      بسـياري از يادداشـت  ]. 26[كارگردانان زن به انتخاب ديويـد تامسـن   
، بـه  ]36[ »هوش و عاشـق بـازيگري   وقار، با نيكول كيدمن با« ؛ مثالًسينماگر غرب و هاليوود بود

؛ ترجمـة  »يك بازيگر توانـا ناپذيري  خستگي«هاي اين بازيگر؛  روايت مريل استريپ، معرفي فيلم
، يادداشـتي متضـمن   »دسـت  بـه  زنان شمشـير «؛ و ]27[وگوي كريستوف كريز با وي  متن گفت

 ].38[ايي امريكوگو با اوما تورمن بازيگر سينما و مدل  گفت
مسائل بر همين اساس، . بر رونق سينماي تجاري ناظر بود در اين نشريه، مضامين مستخرج

 ،شـرية ذكرشـده  ن در. سينماگر با قوت و قدرت در نشـريه برجسـته مانـد   زنان در سينما و زنان 
پسند و مخاطب آن، از جمله با تمركز بر موضـوع   شواهد متعددي دال بر توجه به سينماي عامه

نشـريه مرتبـاً بـه معرفـي زنـدگي و شـرح       » ها چهره«در بخشي با عنوان  ؛ مثالًزنان وجود دارد
اين برساخت نيز گرچه متـأثر از  . تئاتر يا سينما پرداخت چگونگي ورود زنان و دختران به عرصة

  .پسند تجاري داشت اما بيشتر رويكرد عامه ،تصوير زن در گفتمان اصالحات بود
در عرصة هنرهاي تجسمي،  ، كنكاش در حضور و فعاليت هنرمندان زنگلستانهدر  :گلستانه

هاي زنانه از هنـر نقاشـي    دلجوييان كه با عنو ،يك نمونه. سينما و تئاتر و موسيقي برجسته بود
هـاي معصـومه بختيـاري بـود كـه در آن از رويكردهـاي        منتشر شد، مروري تحليلي بـر نقاشـي  

يكي از «: در شرح آثار اين هنرمند نوشته شد. هاي زنان هنرمند انتقاد شد تي در فعاليتفمينيس
م فمينيسـ آنكـه نشـاني از    بـي  ؛هاسـت  بـودن آن   زنانـه  هاي بختياري هاي چشمگير نقاشي ويژگي

نويسنده همچنين در اين نوشتار نقدي بـر رويكردهـاي   » .ها ديده شود تحميلي و ظاهري در آن
هـايي كـه امـروز در     يكي از مصـيبت «: تي در جريان نقاشي جهان و ايران داشتفمينيسافراطي 

غرافي هـم  شده است و جنسيت و مرزبندي و ج) بزرگ Fبا (م فمينيسگير  سراسر جهان گريبان
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در اين ميان آنچه مغفـول  . ... هاي زنانة مردان است هاي مردانة زنان و نقاشي شناسد، نقاشي نمي
شود آن است كه اگر پاي تحكيم غرور جنسيتي هم در ميـان باشـد،    يا ناديده گرفته مي ماند مي

، 121[» نـه بـر ظـاهر مردانـة آن     ،هـا و شـكل نقاشـي زن تأكيـد و تكيـه كننـد       بايد بر آرمـان 
سازان معاصر ايـران در   آثار مجسمه ةاز سوي ديگر، در نقد دومين نمايشگاه دوساالن]. 36ـ33ص
هاي تراژيك منتشـر و عـدم تفكيـك آثـار      جستاري با عنوان زيبايي ،هنرهاي معاصر تهران ةموز

پرتـوان مشـخص    ةويژگـي ايـن نمايشـگاه بـا چنـد مؤلفـ      «: زنان و مردان را در آن تحسين شد
ها به تماشا گذاشتن آثار زنان در كنار آثار مردان و جدا نكـردن دو نيمـة    كه يكي از آنشود  مي

كنـد، حضـور    سازد و نمايشگاه را ديدني مـي  فرهنگي است و ديگري، كه ويژگي اول را ميسر مي
حضـور زنـان، رهـا از اداهـاي     . هنرهاي تجسـمي اسـت   ةفعال و گستردة هنرمندان زن در عرص

بـودن در يـك لحظـة     و الگوهاي غربي، نشانة آگاهي زن ايراني از معنـاي زن تي افراطي فمينيس
تواند به چيزي جز دريافتن تعهد هنرمندانـه در   تاريخي در يك فرهنگ خاص است و هرگز نمي

اي بر حضـور   برخي جستارها تمركز ويژه]. 42ـ38، ص118[ساختار فرهنگي جامعه تعبير شود 
عدالتي اروپاي قرن شـانزدهم در فـيلم مارلـت،     ، عشق و بيثالً؛ مزنان در سينماي جهان داشتند

، 115[شرحي بر فيلمي با محوريت زنـدگي يـك زن نقـاش ايتاليـايي در سـدة شـانزدهم بـود        
 بـازيگر  ؛ گوينت پالترو]116[خواننده سوپرانو  بالنشت بازيگر و باربارا هندريكس كيت]. 5ـ4ص

زنـان هنگـامي تواناترنـد    «؛ ]90ـ88، ص118[ايتاليا زنان در سينماي ؛ ]117[هم معرفي شدند 
نيز عنوان ] 45، ص119[ چيز دربارة مادرم همه، يادداشتي بر فيلم »ياهايشان باشندؤكه شبيه ر
موسـيقي زنـان را    گلسـتانه هـاي   معـدودي از مقـاالت و يادداشـت   . هاي ديگري بودند يادداشت

ـ   برجسته كرد، همچون گزارش رسيتال گيتار كالسيك ل  ةيلي افشار كه در سـالن رودكـي و خان
 ].120[با معرفي اين هنرمند همراه بود  هنرمندان ايران برگزار شده بود

در اين نشريه، مضامين خرد در مطالب منتشره، در حوزة ادبيات يا هنرها، بر حضـور زن در  
ان سـازي هنـر معاصـر ايـران و جهـ      عرصة هنر پيشرو تأكيد داشت و نقـش زنـان را در جريـان   

 ؛شـدند  برخي زنان با اهميـت بيشـتري بـه عنـوان هنرمنـدان زن مطـرح مـي       . كرد برجسته مي
اي مسـتقل بـود و در مـدت     مجله گلستانه. و گلي ترقي فروغ فرخزاد، سيمين بهبهاني: همچون

هاي فكري متمايل به ليبراليسـم و نيـز    اما سويه ،انتشار نيز از ورود به عرصة سياست پرهيز كرد
جـو از زن در    عنصري اجتماعي و مشاركت ةدر آن آشكار بود و تصوير برساخت صالحاتگفتمان ا
  .ديده شد اين نشريه

هـا و جسـتارهايي غيرتخصصـي و     هـاي منتشـره، يادداشـت    در نخستين شماره: عروس هنر
هاي ايشان و گاه همراه با نظـر بـه موضـوعات     مندي هپراكنده با موضوعات مرتبط با زنان و عالق

ملـي هنـر زنـان بـا درج مشخصـات هنـري        ةدر دومـين شـماره، مـوز    ؛ مـثالً شد هنري منتشر 
هـاي بعـد، ايـن نشـريه      در شماره] . 44[شده در اين موزه معرفي شد  هنرمندان زن جهان ثبت

در . تر و سـينما يافـت  هاي زنان در عرصـة هنـر از جملـه تئـا     گرايش بيشتري به حيطة فعاليت
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تئـاتر فجـر،    ة، ضمن اشاره به برگزيدگان جشـنوار »نقش زن و هنر و جامعه«جستاري با عنوان 
رشـد يافتـه،    هاي دينـي در ايـن عرصـه    مندي از ارزش گسترة فعاليت زنان با بهره«ذكر شد كه 

جستار ديگر، در يك ]. 40، ص55[ »كه شمار زيادي از برگزيدگان از ميان زنان هستند نحوي به
هـايي بـا    گـزارش ]. 54همـان، ص [تئـاتر ارائـه شـد     ةزنـان ايرانـي در عرصـ    گزارشي از فعاليت 

نخستين جشنواره  و] 54[تئاتر فجر  ةيكمين جشنوار و شده در بيست هاي اجرا نمايش: موضوعات
ز بـا برخـي ا  . هـا اشـاره داشـت    ، به موضوع سهم زنان در اين جشـنواره ]61[سراسري تئاتر ماه 

محامـدي بـه    همنيژ ازجمله با كارگردان تئاتر؛ وگوهايي انجام و منتشر شد فعاالن تئاتر هم گفت
وگو با ايـن   گفت]. 44[وگو شد  اثر سيمين دانشور گفت سووشونروي صحنه بردن نمايش  بهانة

فرزانـه  وگوي ديگر با  در يك گفت]. 50[هاي وي تكرار شد  هنرمند بعدتر نيز با توجه به فعاليت
در تئاتر تفـاوتي ميـان حضـور    «: با اين نظر وي برجسته شد كابلي موضوع حضور زنان در تئاتر

وگـو شـد    با هلن همتي دربارة نمايش عروسكي نيز گفت]. 14، ص45[» بينم زنان و مردان نمي
 خصوص تأسـيس  شهره لرستاني، بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون در اين مجله معرفي و در.  ]52[

جسـتارهايي هـم    ]. 61[وگـو شـد    كه به همت او انجام شده بـود، گفـت   ،پيشكسوتان هنر ةخان
هايي تخصصي يا آموزشي دربارة تئاتر بـود، امـا بـه قلـم زنـان بـه نگـارش         منتشر شد كه بحث

، در »الـف در نقـش ب بـراي ج تماشـاگر    «براي نمونه، : آمدند يا دربارة فعاالن تئاتر بودند درمي
وگويي  درماني يا سايكودراما، حاصل گفت و تئاتر] 67، ص53[هاي جديد در تئاتر  خصوص شيوه

هاي تئاتري زنان نيز متناوباً موضوع  نقد فعاليت]. 44، ص55[نويس  نامه با چيستا يثربي، نمايش
كه به نويسندگي و كارگرداني شبنم طلوعي ، تلخ ةقهو در يك نمونه نمايش. برخي نوشتارها بود

نويسـان و كارگردانـان زن    نامه در گزارشي با مروري بر حضور نمايش]. 15، ص59[شد  بود، نقد
سال حضور پررنگ زنان در صـحنه توصـيف    1383تئاتر فجر، سال  ةدومين جشنوار در بيست و 

، اقبـال زيـادي بـه معرفـي زنـان      عـروس  ةهاي مجل در عرصة سينما، نخستين شماره ]. 62[شد 
، كيـت  ]44[، ادري هيپـورن  ]43[شان داد؛ از جمله، جودي فاسـتر  مشهور در سينماي جهان ن

اي در مجلـه گشـوده شـد كـه بـا عنـوان        بعدتر صفحه]. 48[و مارگارت دوناديو ] 45[وينسلت 
هـا   مضـامين آن  هاي سينمايي با حضـور برجسـتة زنـان در     سينماي جهان به معرفي كوتاه فيلم

: بخش ديگـر متمركـز بـر سـينما بـود      اگران زنوگو با سينم گفت ]. 38، ص57[اختصاص يافت 
، ]46[نـويس   نامـه  مينو فرشـچي، فـيلم  ، ]10، ص45[منيژه حكمت، كارگردان وگوهايي با  گفت

جستارهايي . از اين زمره بود] 51[مقدم مدير دوبالژ  و فريبا شاهين ]49[شهين عليزاده، بازيگر 
اثـر رضـا    هزاران زن مثـل مـن   بهانة نقد فيلمبه . متمركز بر نقد آثار سينمايي نيز منتشر شدند

 هـا  كردن مشكالت زنان در سينما نيز چون ديگـر عرصـه   بيان و مطرح ةنحو«: كريمي نوشته شد
شـوند كـه قـرار اسـت بـه نـوعي        هـاي زيـادي سـاخته مـي     سـاله فـيلم   هـر . ناقص و الكن است

شـود كـه    همـاني مـي  امـا حاصـل عمـل     ،اي زنان باشند معضالت اساسي و ريشه ةدهند انعكاس
برانگيـز بـه آن جهـت كـه      تـرحم . آور اسـت  برانگيز و شـرم  ذكرش رفت؛ مشتي تصوير كه ترحم
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آور از آن نظـر   ساز از موجودي به نام زن تا اين اندازه محدود و اندك اسـت و شـرم   شناخت فيلم
و فغـان و   شود كه كاري جز گريه و ناله فكر بدل مي گر و كوته كه عمالً زن به موجودي محاسبه

تصـوير زنـان    آب و آتش و مارال هاي در نقد سيماي زن ايراني در فيلم]. 32، ص44[» آه ندارد
در يادداشـتي دربـارة     .]38، ص45[تصويرهايي نـاهمگون بـا واقعيـت دانسـته شـد       در اين آثار

در  ].34، ص57[شـد   تلقـي گرايانـه   اعتماد، بازنمـايي زن در آثـار او واقـع    هاي رخشان بني فيلم
هاي نامتعارف بـازيگراني در نقـش دو عـروس و مـدگرايي      پردازي از چهره رز زردنگاهي به فيلم 

مطلبي با عنوان سـينماي روز ايـران، بـه    ]. 46، ص53[حاكم بر طراح صحنه و لباس انتقاد شد 
پـوران درخشـنده، رخشـان    : هاي چند زن سينماگر اختصاص داشـت  موضوع جديدترين فعاليت

يادداشتي با عنوان فضـاهاي متفـاوتي    ].18، ص59[اعتماد، الدن طباطبايي و نيكي كريمي  بني
در ]. 62[فيلم فجـر پرداخـت    ةهاي زنان سينماگر ايران در جشنوار از دنياي زنان امروز، به فيلم

هاي نيكي كريمي، ليال حاتمي، هديـه تهرانـي و مهتـاب     يادداشتي با عنوان بررسي نقش و بازي
سـازان انيميشـن    همچنين جستاري دربارة فيلم]. 20، ص59[، به زنان بازيگر توجه شد كرامتي

اي بـا عنـوان    انتشـار مقالـه  ]. 60و  59[زن در ايران قبل و بعد از انقالب اسـالمي منتشـر شـد    
، 47[، از مضامين متمركز بر تئـاتر جهـان بـود    »نقش زن در آثار آگوست استريندبرگ ةمطالع«

. هاي مجله به معرفي زنان هنرمند هنرهاي تجسمي جهـان اقبـال داشـت    رهبرخي شما]. 53ص
ـ  ا بهامريكجورجيا اكيف، نقاش پيشگام در هنر مدرن  براي نمونه  زنـي نـوگرا معرفـي شـد      ةمثاب

د شدر جستاري نيز زندگي و آثار سوزان روتن برگ، نقاش نوگراي امريكايي بيان   ].24، ص45[
وگو با زنان هنرمند يا به  به گفت پراكنده ييشتري از مجله، مقاالتهاي ب در شماره]. 26، ص65[

، عنوان گزارشـي از يـك   »هاي زنان عكاسي، انعكاس خواست«. بررسي آثارشان اختصاص داشت
وگو با زينـت قاجـار دولـو، هنرمنـد      در گفت]. 56[نمايشگاه عكس گروه بانوان و معرفي آن بود 

وگويي با پريسا شاد قزوينـي، نقـاش و    در گفت]. 59[د به هنر خوشنويسي توجه ش ،خوشنويس
از شـاد    ].14ــ 11، ص61[وگـو شـد    مدرس دانشگاه، در نقد جريان نقاشي پس از انقالب گفـت 

مدرن منتشـر شـد    پست ةهاي هنري غرب در دور اي با عنوان آشنايي با جنبش قزويني نيز مقاله
در جسـتار ديگـري نقـش      ].5ــ 3، ص62[ود نم هاي جريان مذكور در نقاشي را بازمي كه ويژگي

زنان در نقاشي معاصر ايران برجسته و معناي ضمني انتقادي بالتكليفي زنان در عرصـة نقاشـي   
هـاي پيشـامدرن زنـان در مصـرف آثـار نقاشـي        و سليقه در ميانة كالسيسيم و مدرنيسم مطرح

شد كه محور موضـوعي   ، كاريكاتورهايي هم منتشر ميعروس هنردر   ].25، ص56[برجسته شد 
مكثي در عكس، زنان عكـاس  . مقاالتي هم به هنر عكاسي در ميان زنان توجه كرد. ها زن بود آن

مجلـه بـه   ]. 44[ايران قبل و بعد از انقالب اسالمي، گزارشي از فعاالن زن در عرصة اين هنر بود 
ي غربـي و  معرفـي سوسـن ميرقنبـري، خواننـدة موسـيق     . موضوع زن و موسيقي هم توجه كـرد 

  ]77، ص50[وگويي با مريم رضايي نوازندة دف و آواز  ، نشر متن گفت ]همان[فولكلوريك ايراني 
مصاديقي در اين بـاره  ] 53[وگو با گروه خنيا  گزارشي دربارة موسيقي و مخاطبان آن در گفت  و
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در «: ن شـد موسيقي انجام و در مقدمـة آن بيـا   ةوگويي نيز با دانشجويان دختر رشت گفت. بودند
هاي هنري كشور را با تمام موانـع و مشـكالت رويـاروي خـود در      بخشي از فعاليت...  ايران، زنان
مشـكالت و موانـع   ، ها در اين عرصه كمتر از مشاغل ديگـر اسـت   گرچه جمعيت آن. دست دارند

وين وگويي نيز بـا پـر   گفت .]10، ص45[ » ها باشد گير آن اين حرفه شايد بيش از مردان گريبان
 »روح زنانه در روح زمانه«جستاري با عنوان ]. 16، ص49[ كاظمي نوازندة دف و بربط انجام شد 

» از سر مالل و مسئوليت در باب زنـان و موسـيقي  «: يادداشتي بود كه با اين توصيف منتشر شد
بود مقاله نتيجه گرفته . خواني زنان در موسيقي ايران بود نشده جواز تك لة حلئو معطوف به مس

بـه  ) تفكيك آن از موسيقي مـردان (تنگ و نگاهي موهن  ةموسيقي زنان از زاوي ةلئكه طرح مس
در . جا نيست و بهتر است كه به موضوع موسـيقي بـراي زنـان توجـه شـود      كس و هيچ نفع هيچ

مقالـة  ]. 46ــ 44، ص60[ ثر در موسـيقي قاجـار اشـاره شـد     ؤپايان نيز اسامي زنـان سـرآمد مـ   
سـازي حضـور زنـان در موسـيقي      ، در پـي برجسـته  »در موسيقي زنان نواحي هاي زندگي پرده«

وگـويي بـا مهشـيد     همچنين با تمركز بر موسيقي نواحي، گفـت ]. 28، ص57[ نواحي نوشته شد 
، 57[ هاي بومي در موسـيقي شوشـتري انجـام و منتشـر شـد       پور با موضوع تالقي فرهنگ نقاش
جستار ديگري از پروين بهمنـي، خواننـده و پژوهشـگر    نگاهي به موسيقي ايل قشقايي، ]. 38ص

  ].41ـ40همان، ص[ و متمركز بر نقش زنان در اين نوع موسيقي بود  موسيقي
مجموع زنان، صنف يا «، تمركز كامل بر مسائل زنان بود؛ عروس هنر ةسياست و رويكرد مجل

كردن  چيز مثل صنفي هيچ. هاي مشترك و دردهاي مشترك ندارند گروه نيستند و همواره خواست
هـاي   متأسـفانه غالـب جريـان   . كنـد  ها را زايل نمـي  آزارنده نيست و شأن انساني آن حقوق زنان

انـد كـه نفـس     انـد و اغلـب فرامـوش كـرده     تي، مالك برتري را صرف جنسيت قرار دادهفمينيس
ر ايـن  پراكندگي مضامين هنري منتشـره د  ]. 3، ص43[ » بر نوع جنسيت ارجح است بودن انسان

مانع از آن شد كه آن مضامين  و محور قرارگرفتن سبك زندگي زنان از سوي ديگر سو مجله از يك
در زمينة سينما و تئاتر، مضاميني توليد شد كه بـه تقويـت   . از انسجام ساختاري برخوردار شوند
نقـد  معرفي ستارگان هاليوود و زنان سـينماگر ايرانـي،   . كرد دانش عمومي هنري زنان كمك مي

دادن به اهميت  هاي سينمايي زنان و نقد بازنمايي زنان در آثار سينمايي توليدشده، توجه فعاليت
، مضاميني غيرمنسجم و پراكنده در اين نشريه ... هنر كودكان با تأكيد بر ويژگي مادرانگي زنان و

رن، در مـد  در هنرهاي تجسمي معاصر، تأكيد بر اهميت هنرهاي مدرن و پست ،همچنين. بودند
هنر موسيقي، معرفي زنان خواننده و نوازندة ايـران در موسـيقي پـس از انقـالب، نقـد وضـعيت       

خـواني آنـان در    يا طرح مشكل جايگاه زنان و تـك  موسيقي پس از انقالب از منظر زنان هنرمند
پراكنـدگي در  . كردنـد  مـي   موسيقي پس از انقالب نيز مضاميني بودند كه تصوير زن را برجسته

. برجسته شود شد زندگي زنان بود كه تالش مي  انگر يك رويكرد عام به سبكبيالب منتشره، مط
واجـد رويكـرد    اين نشـريه . ترين مضامين نشريه بودند مهم» زن و هنر«و » سبك زندگي زنان«

  .ثر در مضمون هنر از منظر زنان يا براي زنان نبودؤفرهنگي منسجم و م
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ادبـي   هنـري  صلي در گروهي از نشريات تخصصي فرهنگـي طور خالصه، مضامين خرد و ا به
  .بيان شده است 5 انجاميد، در جدول» تصوير زن«كه به برساخت گفتماني  ،در دورة اصالحات

  
  ادبي در دورة اصالحات هنري در نشريات تخصصي فرهنگي» تصوير زن«مضامين برساخت . 5جدول 

  مضمون اصلي مضامين خرد  عنوان نشريه

 دنياي سخن
/ زنان سينماگر ايراني/ ايراني ةزنان نويسند/ زن در سياست
  اجتماعي زنانـ   حقوق فردي/ هاي زنان جنبش

سازي زن هنرمند،  برجسته
فعالِ  ةمثاب دان، به نويسنده و حقوق

سياسي جامعة مدني در / اجتماعي
  ايران

  گلستانه
زنان /هنرمندان زن ايران/موسيقي و زنان در ايران معاصر

هاي  تي در فعاليتفمينيسنفي اطوار / نفكر نويسندهروش
/ نفي تفكيك جنسيتي در نمايش آثار هنري/ هنري زنان

 زنان در سينماي جهان

 ةمثاب سازي زن هنرمند، به برجسته
جو  عنصري اجتماعي و مشاركت
  در جامعة مدني در ايران

فرهنگ و 
  سينما

زنان معرفي / محور در ايران تحليل آثار سينمايي زن
معرفي سينماگران زن مشهور / سينماگر جوان در ايران

  جهان

سازي زنان سينماگر با  برجسته
هدف كمك به رونق اقتصادي 
سينماي ايران در رويكردي 

  پسندعامه

  گزارش فيلم
نقد ميزان مشاركت/زنان روشنفكر هنرمند و نويسنده

موقعيت زن در سينماي پس  /سينماگران زن /جهاني زنان
نقد بازنمايي سينمايي از واقعيت اجتماعي زنان / انقالباز 

  زنان در سينماي جهان/زنان فعال سياسي در ايران/ايراني

طلبانة جايگاه اجتماعي  نقد اصالح
و هنري زنان در جامعة مدني در 

  ايران

  دنياي تصوير
نياز به تحول و تغيير در /اهميت كنشگري زنان در هنر

نقد / نان در خانواده و جامعهشكل زندگي و موقعيت ز
زنان در سينماي / هاي بازيگري زنان در سينما محدوديت

 زنان سينماگر ايراني/جهان

ميانجيِ  ةمثاب سازي زن به برجسته
  در ايران رونق سينماي تجاري

 /زنان سينماگر ايران /ثر سينماي جهانؤزنان سينماگر م  فيلم
  سينماي جهانبرساخت تصوير از زنان خاورميانه در 

سازي حضور زن در  برجسته
سينماي ايران با هدف رونق 

  تجاري آن

  عروس هنر

هاي همسري وزن و مهارت/زن، هنر و سبك زندگي
زنان نوگرا در هنر / زنان مشهور سينماي جهان/ مادري
زنان هنرمند / زنان سينماگر و بازيگر تئاتر در ايران/ جهان

مدرن  هاي مدرن و پستشناخت هنر/ دانشگاهي در ايران
هاي  سهم زنان ايران در جشنواره/ در ميان زنان هنرمند

نقد / محور نقد آثار سينمايي زن/ زنان و آموزش هنر/ هنري
زن و / شده از زن در سينماي ايران تصوير بازنمايي

 /در ايرانمشكالت زنان و موسيقي/موسيقي

تقويت دانش عمومي هنري زنان 
  زندگي آناندر ارتقاي سبك 
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  گيري نتيجه
ـ ادبـي در   در پاسخ به اين پرسش كه چه برساختي از زنان در نشريات تخصصي هنري يا هنري

سـه رويكـرد در برسـاخت    ذكرشـده  دورة اصالحات صورت گرفته است، روشن شد كه نشريات 
از زنان ) يفرع(اي  تصوير حاشيه. 2، »زن«بودن تصوير  غياب و نامرئي. 1: اند داشته» زن«تصوير 

  .»تصوير زن«برساخت گفتماني . 3و 
اي بر حضور اجتماعي زنان و تغييـر   تمركز گفتماني ويژه با توجه به اينكه در دورة اصالحات

هـا صـورت گرفـت،     خصوص زنان و مسائل و موضوعات مرتبط بـا آن  حاكم بر جامعه در  گفتمان
ـ  ه در نشريات تخصصي هنري يا هنريانعكاس امواج اين تغييرات گفتماني در مطبوعات از جمل

  .گوناگون بوده است يبه انحا ادبي
عبارت ديگـر، عمـدة ايـن      شده در اين تحقيق يا به عنوان نشرية تحليل 27عنوان از  شانزده

ايـن رويكـرد چـه در مجـالت      .را برگزيدنـد » زن«بـودن تصـوير    غياب و نامرئي رويكرد نشريات
هـا   آن داشتن يا نداشـتن ها، فارغ از گرايش  نهادها و سازمان مستقل و چه در مجالت وابسته به

  .هاي غالب يا رقيب در دورة اصالحات، حاكم بوده است به گفتمان
دليل ماهيت كامالً   در برخي از نشريات هنري، به. توان ناشي از داليلي دانست اين امر را مي

رو نشـاني از رويكـرد بـه     ايـن  از ؛ها، مجال كمتري براي برساخت تصوير زن فراهم بـود  نظري آن
تـوان بـه برسـاخت تصـويري از زنـان در       هرچند مـي . شود تصوير زن در اين نشريات ديده نمي

رسـد كـه صـبغه و وابسـتگي گفتمـاني نشـريات        به نظـر مـي   مطالعات نظري هنر نيز پرداخت،
  .نيز در ترجيحات آنان در دورة اصالحات تأثيرگذار بوده است ذكرشده

بـا اتخـاذ رويكـرد     گـرا  رسد برخي از نشريات نزديك بـه گفتمـان ارزش   نظر مي به ،همچنين
در شـماري از نشـريات   ، عـالوه  بـه . اند احتراز كرده سازي تصوير زن از برجسته مقاومت گفتماني

ــ كـه در دورة پـيش از اصـالحات      تصـوير برسـاخته از زن آرمـاني    گرا نزديك به گفتمان ارزش
ايـن نشـريات بـا تأثيرپـذيري حـداقلي از تغييـرات        ،عبـارتي  به. شكار نبودنيز آ ـگرفته بود شكل

گـرا و چـه در    چه در صورت آرماني آن در گفتمـان ارزش ـ  ساختن تصوير زن گفتماني، با نامرئي
را در يك ) غياب تصوير زن(رويكرد خاص خود  ـ جوي آن در گفتمان اصالحات صورت مشاركت

توان حاصل تـأخير در   ير زن در برخي از نشريات را همچنين ميغياب تصو. دورة گذار برگزيدند
از سوي ديگر، شماري از نشريات مستقل نيز بر آن . همراهي با گفتمان نوپديد اصالحات دانست

پـي   بودند تا مباحث تخصصي هنري را فارغ از تعارضات گفتماني در عرصة سياسـت و فرهنـگ  
  .پرهيز داشتند گفتماني با توجه ويژه به زن هاي رو از تمركز بر داللت بگيرند و بدين

از زنان را برسـاختند كـه   ) فرعي(اي  عنوان ديگر از نشريات مذكور نيز تصويري حاشيهچهار 
هـا را در شـمار نشـرياتي     تـوان آن  نمي ،شد ها ديده مي هاي گفتماني در آن گرچه اندك گرايش

تـرين داليـل اتخـاذ چنـين      عمـده . اي از تصـوير زن داشـتند   دانست كه برساخت گفتماني ويژه
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رانـدن   حاشـيه  كـه در بـه   )فارابي(پيشين تداوم وابستگي به گفتمان «: رويكردي عبارت بودند از
) مقام موسـيقايي (هاي متولي انتشار نشريه  ثر بود؛ تغييرات مديريتي در سازمانؤموضوع زنان م

در ايـن دوره و  ) آدينـه (؛ بازة كوتـاه انتشـار يـك نشـريه     شد ها منجر مي كه به تغيير رويكرد آن
  ).كلك(تغيير سياست نشريه و كاستن از محتواي هنري آن 

تحليل مضامين اين . اي را بازنمايي كردند وضوح تصوير برساخته عنوان از نشريات نيز به هفت
تجاري برخي نشريات،  شده از زنان، بسته به رويكردهاي گاه نشريات نشان داد كه تصوير بازنمايي

اما متأثر از نگاه  ،ويژه نشريات سينمايي، الزاماً با هدف تقويت گفتمان اصالحات برساخته نشده به
شماري از نشريات وابسته به حوزة  ،همچنين. جوي زنان در گفتمان اصالحات بوده است مشاركت

اين نهاد به گفتمان كـالن و  رغم نزديكي  بههاي مختلف،  آن در دوره  هنري نيز بسته به مديريت
  .اند گراي انقالب اسالمي، زن را در تصويري متأثر از گفتمان اصالحات بازنموده ارزش

توان به ارزيابي نقش نشريات تخصصـي هنـري    شده و در خاتمه مي با توجه به تحقيق انجام
در نظـر   نتايج نشان داد كـه ايـن موضـوع   . اصالحات پرداخت ةدر دور» تصوير زن«در برساخت 

اين نشـريات بـا   . شده بود  شده، به غياب رفته يا به حاشيه رانده حدود دوسوم از نشريات مطالعه
سازي فكري و فرهنگي درخصـوص مسـائل و موضـوعات     هايي كه از ظرفيت جريان عنوان رسانه

اي خود  مربوط به زنان برخوردار بودند، اين قشر از جامعه و مسائل آن را در كانون فعاليت رسانه
توان ادعايي را در اين زمينه طـرح كـرد كـه بخشـي از وضـعيت پروبلماتيـك و        مي. قرار ندادند

كافي بـر  نا پيچيدگي وضعيت و مسائل مربوط به زنان در جامعة ايران ناشي از تأخر و نيز تمركز
  .اي است هاي فكري و انديشه آن در رسانه
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 .77ـ63ص ، 16، ش 4، سپژوهش در تاريخ، »با تأكيد بر نگرش بافت موقعيت كلمات ايران نو
 نگار منـدرج  زن اشعار در هاي جنسيتي نقد نابرابري«). 1397( هما ،زاده زنجاني؛ باغدار دلگشا، علي ]4[

  .434ـ415، ص3، ش 10ة ، دوردر فرهنگ و هنر زن ،»)1300ـ1299( نامة بانوان روزنامة در
در  زنـان  بررسي مطالبات اجتمـاعي و فرهنگـي  «). 1394(محسن  ،پرويش ؛محسن ،سرشت بهشتي] 5[

، )زنـان  پـژوهش ( زن در فرهنـگ و هنـر  ، »)بـانوان  ةنام ةبا تأكيد بر نشري(اجار ق عصر مطبوعات
  .341ـ327 ص ،3، ش 7س

زنـان عصـر    نشـريات  بـا تكيـه بـر   زن و تحول امر روزمره «). 1394و 1393(سهيال  ترابي فارساني،] 6[
 .107ـ89ص، 75، پياپي اول، ش 8، ستاريخ ايران، »قاجار
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از مشـروطه تـا   (هـاي زنـان    زن و تحول گفتمان از خـالل نشـريه  «). 1395( سهيال ترابي فارساني،] 7[
 .92ـ69ص ،30ش  ،26س ،تاريخ اسالم و ايران، »)پهلوي

هاي ايرانـي از آغـاز تـا     وزنامهتحوالت اجتماعي زنان در ر«). 1389(افسانه  ،روشن ؛حسن حضرتي،] 8[
 .43ص  ،6، پياپي مطالعات تاريخ فرهنگي، »دوم ةپايان مشروط

 .دانشگاه تهران: تهران، شناسي هنر و ادبيات هاي جامعه نظريه). 1382(راودراد، اعظم ] 9[
هاي اجتماعي مـرجح زنـان در آغـاز     نقش«). 1397(سيده زهرا  ،فر حسيني؛ سادات شفيعي، سميه] 10[

 ،82، پيـاپي  علـوم اجتمـاعي  ، »زبـان زنـان  شـناختي در ماهنامـة    پهلوي دوم؛ كاووشـي جامعـه  
  .187ـ157ص

زنـان و نسـبت آن بـا ترقـي ايـران در       ةمسـئل «). 1398(سـادات   سميه ،شفيعي ؛فاطمه شفيعي،] 11[
 ،57ي ، پيــاپمطالعــات فرهنگــي و ارتباطــات، »بـانوان  ةنامــدوم؛ تحليلــي بــر نشــرية  ةمشـروط 

  .188ـ169ص
). 1390(محمـد   ،زاده شـيخ  ؛ابوالحسـن  ،محمدسـعيد؛ فقيهـي   ،عابدي جعفري، حسـن؛ تسـليمي  ] 12[

روشـي سـاده و كارآمـد بـراي تبيـين الگوهـاي موجـود در        : مضـامين  ةتحليل مضمون و شبك«
  .198ـ51، ص10، پاييز و زمستان، ش 2، ش5، سانديشة مديريت راهبردي، »هاي كيفي داده

 جايگـاه  تبيـين  قبل از انقالب در اسالمي مطبوعات كاركرد بازخواني«). 1394(مجتبي  عطارزاده،] 13[
، پيـاپي  رسانه و امتمطالعات  ،»هايي از مكتب اسالم رسد ةموردي ماهنام ةمطالع مسلمان؛ زن
  .57ص  ،3

ــه ] 14[ ــاعلي ؛كشيشــيان ســيركي، گارين ــومي«). 1399( خديجــه ،آق ــول مفه  در و سياســت زن تح
ش  ،مطالعـات سياسـي  ، »پس از پيروزي انقالب اسـالمي  كيهانو  جمهوري اسالميهاي  روزنامه

  .42ـ23، ص48
 .ها مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: ، تهرانها و بازنمايي رسانه ).1387(زاده، سيدمحمد  مهدي] 15[
: ، تهـران 2چ ،محمـدي  ، ترجمة احمد گلمعنا، فرهنگ و زندگي اجتماعي). 1393(هال، استوارت ] 16[

 .ني
: ، تهـران شناسي پوشاك زنان، پس از انقالب اسالمي ايـران  زيبايي). 1399(ياسيني، سيده راضيه ] 17[

 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 هاي تجـاري  آگهي در و زنانگي زن چگونگي بازنمايي« ).1395(شهناز  ،جنگجو ؛فر، شهرام يوسفي] 18[

  .129ـ109، صجتماعي و اقتصاديتاريخ ا ةنام پژوهش، »)1320ـ1304( اطالعات ةروزنام
 ةدور در اطالعـات  ةروزنامـ  در و زنـانگي  زن ةمسـئل «). 1398(شهناز  ،جنگجو ؛فر، شهرام يوسفي] 19[

  .254ـ231، ص2، ش 10، سنامة زنان پژوهش، »)1320ـ1304(پهلوي اول 
[20] Casey, B. et al. (2008). ‘Television Studies: The Key Concepts’, (2 nd edition). 

cultural studies, London and New York, Routledge: 116. 
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 .فروردين ،117و  116، ش 1376، آدينه] 21[
  .اسفند. 124، ش --------] 22[
 .بهمن، 1، ش 1381، تنديس] 23[
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  .، آذر38، ش 1383، ----] 24[
 .مرداد ،59، ش 1377، دنياي تصوير] 25[
 .شهريور ،60، ش -------------] 26[
 .61، ش -------------] 27[
 .65، ش -------------] 28[
 .67، ش 1378، ---------] 29[
 .70، ش --------------] 30[
 ارديبهشت ،80، ش 1379، ----------] 31[
 .آذر ،87، ش ---------------] 32[
 .مرداد ،94، ش 1380، -----------] 33[
 .آذر ،97، ش ----------------] 34[
 .مهر ،107، ش 1381، -----------] 35[
  زمستان، 112، ش ----------------] 36[
 .ارديبهشت ،115، ش 1382، -----------] 37[
 .آبان ،123، ش ----------------] 38[
 .، تير و مرداد86، ش 1378، دنياي سخن] 39[
  .، اسفند و فروردين90، ش 1379و  1378، ----------------] 40[
 .، فروردين20، ش 1376، سينما تئاتر] 41[
  .37، ش 1378، ---------------] 42[
 .ارديبهشتاول، ، ش 1380، عروس هنر] 43[
 .خرداد و تير ،2، ش ------------------] 44[
 .مرداد ،3، ش ----------------------] 45[
 .مهر ،5، ش ----------------------] 46[
 .آبان ،6، ش ----------------------] 47[
 .اسفند ،9، ش ----------------------] 48[
 .فروردين ،10، ش  1381، -------------] 49[
 .شهريور ،11، ش ------------------] 50[
 .مهر ،12، ش ------------------] 51[
 .دي ،14، ش ------------------] 52[
 .، بهمن15، ش ------------------] 53[
 .اسفند و فروردين، 17و  16، ش 1382و   1381، -------------] 54[
 .ارديبهشت و خرداد ،19و  18، ش  1382، -------------] 55[
 .مرداد ،21، ش -------------------] 56[
 مهر و آبان ،24و  23، ش -------------------] 57[



  61   ...در نشريات تخصصي هنري» زن«برساخت تصوير 

 .آذر ،25، ش -------------------] 58[
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 .بهمن ،27، ش -----------------] 60[
 .اسفند ،28، ش -----------------] 61[
 .فروردين و ارديبهشت ،30و  29، ش 1383، -----------] 62[
 .زمستان ،27، ش 1376، فارابي] 63[
 .يزيپا ،30، ش 1377، ----] 64[
 .زمستان ،31، ش ---------] 65[
 .بهار و تابستان ،33و  32، ش 1378، ----] 66[
 .زمستان ،39، ش 1379، ----] 67[
 .پاييز و زمستان ،43و  42، ش 1380، ----] 68[
  .تابستان ،41، ش ----------] 69[
 .دي ،71، ش 1376، سينمافرهنگ و ] 70[
 .تير ،77، ش 1377، ---------------] 71[
 .آبان ،80، ش -------------------] 72[
 .دي ،81، ش -------------------] 73[
 .ارديبهشت ،85، ش 1378، ---------------] 74[
 مرداد ،88، ش --------------------] 75[
 .مهر ،114، ش 1380، ---------------] 76[
  .آذر ،116، ش --------------------] 77[ 

 .فروردين ،122، ش 1381، ---------------] 78[
 .مرداد ،125، ش -------------------] 79[
 .شهريور ،126، ش -------------------] 80[
 .بهمن ،132، ش -------------------] 81[
 .آذر ،154، ش 1383، ---------------] 82[
 .بهمن ،156، ش --------------------] 83[
  .اسفند ،157، ش --------------------] 84[
 .آذر ،244، ش 1378فيلم، ] 85[
 .بهمن ،247، ش -------] 86[
 .ارديبهشت ،268، ش 1380، ---] 87[
 .تير ،271، ش -------] 88[
 .مرداد ،272، ش -------] 89[
 .شهريور ،273، ش -------] 90[
 .شهريور ،274، ش -------] 91[
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 .آبان ،276، ش -------] 92[
 .دي ،279، ش -------] 93[
 .بهمن ،280، ش -------] 94[
 .اسفند ،282، ش -------] 95[
 .ارديبهشت ،284، ش 1381، ---] 96[
 .ويژة بهار ،285، ش -------] 97[
  .شهريور ،289، ش -------] 98[
 .آبان ،291، ش -------] 99[
 .نوروز ،298، ش 1382، -------] 100[
 .ارديبهشت ،316، ش 1383، -------] 101[
  .تير ،318، ش ------------] 102[
 .فروردين و تير ،86و  85، ش 1376، كلك] 103[
 .مرداد تا آذر ،93تا  89، ش --------] 104[
 .تير ،95، ش 1377، ----] 105[
 آذر ،100، ش --------] 106[
  .اسفند ،140، ش 1376فرهنگي، كيهان ] 107[
 .تير 15 ،107، ش 1377،  فيلم گزارش] 108[
 .مرداد ،108، ش -------------] 109[
 .مهر ،112، ش 1377، -------] 110[
 .مهر ،179، ش 1380، -------] 111[
 .آبان ،181، ش ------------] 112[
 .دي ،185، ش ------------] 113[
  .دي 15 ،186، ش ------------] 114[
 .مهر اول،، ش 1377، گلستانه] 115[
 .اسفند و فروردين 4و  3، ش 1378و 1377، -----] 116[
 .ارديبهشت و خرداد 6و  5، ش 1378، -----] 117[
 .، اسفند و فروردين15و  14، ش 1379و  1378------] 118[
 .ارديبهشت 16، ش 1379، -----] 119[
 .مهر 32، ش 1380، -----] 120[
 .دي 61، ش 1383، ------] 121[
  .، پاييز1، ش 1377، ماهورموسيقي ] 122[
 .، زمستان6ش  1378، مقام موسيقايي ] 123[
 .، پاييز8، ش 1379، ---------] 124[
 .، اسفند15، ش 1380،---------] 125[
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 .، شهريور و مهر و آبان23، ش 1382، ---------] 126[
 .مهر ،31، ش 1383، ---------] 127[ 

 .، ارديبهشت و خرداد79، ش 1377، ---------] 128[
 .، دي و بهمن83، ش -------------] 129[
  .، اسفند84، ش -------------] 130[
  .، بهار8، ش 1379، مطالعات هنرهاي تجسمي] 131[
  .خرداد. 24، ش 1380، نقد سينما ]132[
 .مهر. 134، ش 1381، ------ ]133[
 .زمستان. 34 ، ش1376هنر،  ]134[

  


