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  ایران ینمایزن سرپرست خانوار در س ۀسوژ برساخت و بازنمایی
 ترانزیت و دهلیز(کافه ،های روسری آبی شناسی فیلم )نشانه

 

 3، وحید شالچی2، مسعود تقی آبادی*1نسرین محمدپور
 

 چکیده
تاستیر وووتو و   استفااد  از  تا با  استزن سرپرست خانوار در سینمای بعد انقالب  ۀصدد بررسی برساخت سوژاین پژوهش در

و  بته هته صتورتی برستاخت     یزن سرپرست خانوار در ایتن آاتار ستینمای    ۀسوژ وه دال پاسخ دهؤس بدین ،آلفوسر از سوژگی
ن بتا رویرترد ست وی و    آگیتری از الوتوی ویست  و بتارت و ت ایت        ر شناسی و به پژوهش با روش نشانه؟ شد  است بازنمایی

بترای   07و  07 ،07  ۀاز ده «و ده یز ،ترانزیتواوه ،روسری آبی»وی م ، سه گیری هدومند ری صورت گروفه وه با نمونهدواو
ن متدیریت زن در آ ستت ختانواد  و لتزو     هتا بتر قدا   قتدرت در ایتن وتی م   وه  دهد نشان می. نفایج   استتح یل برگزید  شد

ر در قوال تعهد به همسر یتا  ادار بودن زن را بازتولید ورد  است. ازسوی دیور شاهد برساخت زن وواد پرداخفه و گافمان خانه
برستاخت زن    (1شتامل   تصتویر وشتید  استت،   ها بته  وه در وی م ینه هسفیم. زنانوی مط وباهای مرد نقش دار عهد خانواد  و 

 ( زن  سرپرستت 3 ؛مفعهتد بته ختانواد  و شتا ل     و ختانوار   ( زن  سرپرستت 2 ؛حامی شتوهر و خانوار   سرپرستر، ووادا ،دار خانه
؛ در معتر   های سرپرست ختانوار  اجفماعی پایین زن ۀطوقاز:  عوارتند ها ی وی ممعانی ورهنو. است ورز عش  و عایف ،خانوار 

؛ آنهتا مترد  بته    ۀشتد  نوتا  برستاخت  ؛ معیشفی و اقفصادی آنانهای سرپرست خانوار جوان؛ مشرالت  قضاوت قرار داشفن زن
و  گذشتفوی و وتداوار بتودن   خوداز ؛های ورهنوتی و ارزشتی اقتوا  مفف تف     تااوتهای هندگانه و مادرانوی قوی؛  ایاای نقش

دارنتد، امتا در   شترو  دوبتار    و گی زنان. همچنین تمامی زنان سرپرست خانوار سعی در تغییتر   بیو   های قدیمی ترسیم سنت

 .گیرد ورصت توانمندسازی را از آنها می ،برتراندیشی مردانه های جنسیفی و ها، و یشه مواجهه با جامعه، سنت
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 مقدمه

 و ع و  اجفماعی محققان وه است زیبرانوهالش یامسئ ه مدرن عصر در یفیجنس مناسوات و نهزنا تیهو
 زن م،یقتد  دوران بترخال   دیت جد ۀجامع در رایز ؛اند داد  انجا  آن وهم جهت یوراوان یهاووشش تاریخ

 یورهنو تیوضع و یسفیه نیا ۀنیشیپ و زنان تیهو رهب  گردد،ینم ق مداد یعیطو و یهیبد امری صرواً
 زنانه تیهو و یزنانو موضو  با مدرن ۀدور از قول زنان واقع در. ردیگیم قرار الؤس مورد آنها یاجفماعت 

 امرتان  ستفا، یا یهتا ماهتو   و هتا فیتعر با سنت عصر در جامعه نهادهای و ساخفارها رایز نوودند؛ مواجه

 متدرن  عصتر  در انهزن تیهو آنرهبا. وردینم ایمه زنان برای را خود تیهو و شفنیخو از سؤال و یسوژگ

  (.00: 1300 وران،یو د ییوذوا است انیجر در یامر و ستین انواشفهشیپ ا و یهیبد یامسئ ه گا چیه
 ق متداد  یگافمتان  برستاخفی  ،یفیجنست  مناسوات فیتعر و جامعه در زن وا یجا ،یزنانو زن، ماهو 

 ۀدیت پد عنتوان  بته  ،نمایست  .استت  جامعته  در یاجفمتاع  روهتای ین نیبت  یهتا  رقابتت  یبازنمتا  وه شود یم
 گونتاگون  یهتا تیهو یو برساخت گافمان ییبازنما ،دیبازتول به ینوع به ،جامعه یازهاین وپرداخفه ساخفه
نوتا  بته    نما،یست  ییاز مسائل بارز و محفوا یریدر حقیقت  .پردازدیم زنانه تیهو جم ه از جامعه سطح

رستانه آاار استت. در  این زنانه در  تیو برساخت هو ییو بازنما یینمایحضور او در آاار س یزن و هوونو
و مستفند   یواقعت  ۀههتر  یوه گتاه  اندد یوش ریتصو مفف ف به یهازنان را در قالب ۀههر ،یریتصو یها

 تیت هو ۀمفاتاوت از ستوژ   ای ب ره ههتر   ؛آن جامعه نوود  است یو ورهنو یاجفماع تیبرخاسفه از واقع
از   یاز زنان، در تالش است وه زنتان را بتا ورمت    یارسانه یرسازیتصو امروز ، .اندد یوش ریتصو زنانه را به

 یهتا یرستاز یتصو یعنوان مثال، در بعضت  برشد. به ریتصو به خواهد،یوه خود م یخاص تیو هو یسوژگ
 یاجفمتاع  ستت یز تیواقع در جامعهوه  ای گونه به ؛اندیقربان  یمثابه  زنان در خارج از خانه به ،یا رسانه
از  یرت ی هتا بازتتاب داد  شتد  استت. رستانه     نما،یسمانند  یارسانهاست وه در  یزیه آنبا  ریمغازنان، 

بوذارند و  شینما ۀاز جامعه به عرص یمفااوت ییبازنما توانندیهسفند وه م یپرناوذ و قدرتمند یزارهابا
-و آن ور  نتو را تحتت   ندیبرساخت نما ،در تضاد است نیشیپ یها تیعوه با واق را دیجد یفیواقع یحف

 ونند. نهیدر ورهنگ جامعه، نهاد دیجد یاعنوان برساخفه
 ،آنچه در بطن جامعه وجتود دارد  ییبازنما نما،یزنان در س بودگی از سوژ  گری تیاست وه روا روشن

مست   درجهتت ستوا دادن     یدلفوا  نظتا  ورهنوت   تیاز مواقع، برساخت واقع یاریب ره در بس ؛ستین
وه حضور پررنوی  ،زنان سرپرست خانوار مس   بر جامعه است. یورهنودر هارهوب نظا    اورار عمومی

نهتا ارائته متی   خاص و مفاتاوتی از آ  ها تصاویر گیرند وه در رسانهزنانی قرار می ۀدر زمر ،در جامعه دارند
 ،بعتد از انقتالب   یها دهه یوه نسوت زنان سرپرست خانوار در ط گردد یروشن م ،به آمار ینواه با شود.

درصتد از   0333 وریاز طر  د. (1301 ران،یودرگا  آمار ا است  داشفه شیدرصد اوزا 1333رصد به د 0از 
: 1301 ،صتوا  یاووتر  یوع ت  رنتد یگ یقرار م یسرپرست زن در دو ده  اول اقفصاد یدارا یول خانوارها

 وته در  ای گونهبه ؛شود یم ادی یساز ورهنگ یها از ابرقدرت یریعنوان  به نمای(. در جهان امروز، از س11
 یبرا ،گذارریاأقدرتمند و ت یابزارها وریدر ونار د نمایجهان از زبان و قدرت س ۀشروفیپ یاوثر وشورها
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در  .وننتد  یجوامع اسفااد  مت  یو ورهنو شناخفی جامعه ،یاقفصاد ،یاسیاهدا  س و ها یاسفراتژ شوردیپ
 یهتا  دهته  یطت  ونیزیو ت و نمایهمچون س یجمع یها رسانه باید این واقعیت را پذیروت وه حال حاضر

-هتا بته   رسانه یانجیدگرگون ورد  است. امروز  ما به م یجامعه و جهان اجفماع ،وهم ما را از خود ریاخ

وته ختال  و    ،ختود  تیار از آن، در اونونأمف ۀو ابژ رانیا ینمای. سمیا قرار گروفه سمیمران نیا ۀمثابه ابژ
تر  ژر  ینواه میو اگر بفواه سفندیوارغ ن نمایس نیا یانجیسوژ  بودن زنان به م ۀگذار است، از ابژریاأت

 یهتا  اقفصاد، د د ته  است،یما در نسوت با س ینمایوه س اوتی میدرخواه م،یندازیب  یپروب مات نیبه ا
 یانجیت گذشفه در حال رشد بود  است. به م یها هده یها ومفاطب( در ط سوژ  یو رشد آگاه یاجفماع

 یپرستش پاستخ داد  شتود وته هوونته معنتا       نیبه ا شود یم یوه در آن سع یبرساخت اجفماع ۀینظر
 (.132: 1300 ،یمیور یو موسو انیوسایو شود؟ یم لیتود یاجفماع یفیبه واقع یذهن

زن سرپرستت ختانوار در    ۀسوژ ییبرساخت و بازنما یها و یو وهم ش یواواو زیپژوهش ن نیا ۀمسئ 
 یینورش به زنان و بازنمتا  ۀویدر ش یمحسوس و شورو راتییاست، وه تغ رانیا ریاخ یها دهه ینمایس

نقش و  ۀمشاهد یانجیآن را به م توان یوضوح م وه به یراتییوجود آورد  است. تغ به یرانیا ۀآنها در جامع
و رستانه   نمایس یرگذاریاأتوجه به ت بات. اویانقالب در از پسو  شیپ یینمایس های  میزنان در و وا یجا

مهتم    ستمی یمثابه مران به نمایبه س یسهولت در دسفرس زیما و ن ۀزن معاصر در جامع ۀدر برساخت سوژ
زن سرپرستت هوونته در     ۀپرسش را طرح ورد وه سوژ نیا توان یشد ، م برساخفه ۀسوژ نیا دیدر بازتول

 شود؟ یبعد از انقالب برساخفه م ینمایس
 

 پژوهش ۀنیشیپچارچوب نظری و 
شتماری صتورت   تتاونون تحقیقتات بتی    ،های سینمایی سینما و ومینیسم و تصویر زن در وی م ۀحوز در

هتای اخالقتی    بودگی؛ نمایش جنستیت و برستاخت و یشته    پروب ماتی  زن»عنوان مثال:  به؛ گروفه است
در این مقاله تالش شد  است با تح یتل دو   .(1300پور و یزدخواسفی و حسناز  «زنانه در سینمای ایران

پاسخ دهند وه ورودسفی زنان از ختالل هته    سؤالبه این « جدایی نادر از سیمین»و « دربارۀ الی»وی م 
تتر و   ستازی زنتان خطرنتا     گیرد. نفایج حاوی از آن استت وته ستازووار ورودستت     سازوواری شرل می

وتاری،   هتای اخالقتی ماننتد خیانتت     شتد  بتا انتگ    زنماییوه زن مدرن با ای  گونه به؛ تر شد  است پنهانی
یی نقتش زنتان در   بازنمتا »یابتد.   گویی و خودخواهی هویتت متی   واری، دروغ ووایی، عد  تعهد، پنهان بی

وتدالفانی و  عاز  «ز انقتالب استالمی(  هتای ورهنوتی در ستینمای قوتل و پتس ا      گتذاری سینما وسیاست
 ،بررستی مورد ۀمطالعات نشان داد  وه بازنمتایی زن در دو دور تحقی  دیوری است. ( 1307نصرآبادی و

میزان حضور زنان در  و این تغییرات در موارد مفف ای هون تغییرات و تحوالت هشمویری داشفه است
ها، میزان تحصیالت، اعفقتادات،   های وردی، مضامین دیالوگ ها، ویایت مشا ل، نو  پوشش، مهارت وی م

 .ت شفصی و خانوادگی و  یر  بود  استزبان، مرانیسم حل مشرال

(، 1300جتتا  و هتتومن و (، روعتتت1301(، راودراد و زنتتدی و1307همچنتتین دادگتتران و ج ی یتتان و
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( 1301پروائتی و  ( و صتادقی وستائی و  1301(، راودراد و میرزاد  طرقی و1301و زاد  و اسماعی یمهدی
انتد و   نانوی و مااهیم مترتو  بتا آن بتود    بازنمایی زن و ز ۀوهم و شناخت نحو دنحوی درصد جم وی به

، جایوا  اجفمتاعی و  وی ومط قوینانوا  خاص زنا وه اند رسید  ۀ مشفر به این نفیج اتاین تحقیق ۀهم
گروفته استت و باورهتای      زن حتول شفصتیت مترد شترل     ؛گیر گافمان مردساالری استتصویر زن( در
 .ها پابرجاست ها در وی م  ی جنسیتاتذهای  ویژگی ۀقدیمی دربار
 ستوژگی  ساختبر»است: همچون گروفه انجا   ییهاپژوهش زین یخارج قاتیتحق ۀحوز دراز سویی 

دانشتوا    در ا . وی رتاوس  وارشناسی ارشتد وتارلین.   ۀنام پایان ،«نمایس ۀپرد بر ییرایآمر-ییایزنان آس
در ورهنتگ  ی مفنتوع  اریبسقعیت سوژگی مو ییرایآمر- ییایزنان آسنویسند   به زعم .(2711و ایجورج

: ونتد  متی  یرا بررس یمورد ۀسه مطالع وی .استاز بدن  یرینظیب خوانشدارند وه مسف ز   ی رب ۀعام
  یوالست  ینمایشتد  در ست  دیتول ییرای/آمرییایزنتان آست   هبت با توجته   ینژاد بین «ۀعاشقان»ساخت بر
 یسفینیوم سازان میمسفقل و یو وارها ییرای/آمرییایزن آس انیبا مجر ینژاد بین ی، پورنوگراووودیهال 

و  دیستا ری هتای   بدنازحد  شیب نییشامل تع ردیگ قرار می بررسیوه مورد  یمواحث .ییرای/ آمرییایآس
 .آنهاست ی ازدیجد شخوان خ  و  ها بدناوات وردن  یب یبرا یامرانات

 2«دنیتای  ترب  و 1وراماشتین  هتای  از وتی م  یستف ینیوم ختوانش : وورگیو زن سا انویساخت زنبر»
 ستؤال  .(2710س وفیت ب والجی فیگرو  زنان و مطالعات جنس ۀدانشرددر  گرانت-زوئی سیمانۀ نام انیپا

 انفقادات هوونهزن  یها وورگیاز سا یونیزیو ت و یینمایمفون س ریاخ ریتصاواص ی تحقی  این است وه 

وته   این رو نویسند  معفقد استاز  ؟ورد  استتر  د یچیآن را پ ایرا گسفرش داد  و  به مسائل جنسیفی
 ،نحتوی مفعتار    بته  وته  وننتد  دنوتال متی   را یهدو درنهایت دنیای  رب و وراماشینزن  یها وورگیسا

 اینرته  بریمون ؛نمایندی سفینیبه نقد ومتودیل  از نو خ   ونند و آن رارا  یو نژاد یفیجنس یهنجارها
نتژاد و   «یمیقتد » یهتا  یونتاور   یت ازطر دیت جد یهتا  یورابا خطر ونت  یطور و  به ورهنگ عامه ههوون
 . مواجه است تیجنس

امتا   ،انتد  واوتاوی قترار داد   را در قاب سینما مورد نحوی مسائل مربوط به زنان ها به این پژوهش ۀهم
مغاتول   ،وزونی روفته  جامعه، تعدادشان رو به راتییغتوه با توجه به  ،توجه به قشر زنان سرپرست خانوار

جترا  اال وری است. از سویی آنچه این تحقی  را الز آاز این حیث دارای نو حاضر پژوهشواقع شد  است. 
( وهتم رمزگتان و   2( اهمیت شناخت بازنمتایی زنتان سرپرستت ختانوار ازحیتث موضتوعی و       1 وند می

 گیری سوژگی زنان سرپرست خانوار ازحیث نظری است. شرل
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 زن سرپرست  یها خانواده
ر تم حضتور مترد     هتا بته   زیترا در برختی ختانواد    ؛ دشوار است «سرپرست خانوارزنان »اصطالح تعریف 
بته وستی    سرپرستت ختانواد   شناسان  از نظر جامعه. آور خانواد  هسفند سال در خانواد ، زنان نان بزرگ

ترین ورد  مسن و معموالً ایسه با سایر اعضای خانواد  داردای در مق مالحظهشود وه قدرت قابل اطالا می
زنتان سرپرستت    ،وی استت. در تعریتف دیوتری    ۀعهدری اقفصادی خانواد  بها و مسئولیت بود خانواد  

ستال، سرپرستفی ختانواد  را     خانواد ، زنانی هسفند وه بدون حضور منظم یا حمایتت یت  مترد بتزرگ    
مین أدار تت  ه عهد پرست خانوار زنانی هسفند وزنان سر ،. برمونای تعریف سازمان بهزیسفیعهد  دارند به

گتتاهی در  (.1300-07 ،یستف یوستتازمان بهز معتاش متادی و معنتتوی ختود و اعضتای ختتانوار هستفند     
فف تف  بته دالیتل م   ،شود وه طو  تعریف از زن و شوهر و ورزندان آنها تشریل می ای ی هسفهها خانواد 

 ۀاین حالتت بته عقیتد    شود. در م از ترویب اعضای خانواد  حذ  میدائیا طور موقت  یری از همسران به
و یا یری  (از زن یا مردو ممرن است وق  شامل سرپرست مل است.نظران خانواد  ناوابسیاری از صاحب

های ناوامل بته دستت زنتان     م حقات باشد. برخی خانواد  همرا  ورزندان یا سایر (پدر یا مادرواز والدین 
در یت   . (33: 1302 عتی، یخوانند ورب زنان می بررسیتحت های واد آن را خان اصطالحاً شود وه ادار  می

 شوند: بندی، زنان سرپرست خانوار به هند گرو  عمد  تقسیم میدسفه
دلیل ووت همسر یا طتالا    به زنان و ندارد حضور  میئطور دا ، مرد بهخانوارهایی وه در آن :اول گرو 
دار  عهتد   را ختانواد   یسرپرستف  و وننتد  و تنهتا زنتدگی متی    یا دخفرانی وه ازدواج نرترد  ؛ اند بیو  شد 

 شوند. می
  یزنتدان  ایت  یمفوار ،بودن اراالماقود مهاجرت، لیدل به و موقت ورطبه مرد وهخانوارهایی دو :  گرو 

 ایت ختود   یمعاش زندگ ۀیتهمسئول  ییتنها به زن و تاس بی امانند آنها و  یسرباز ،طعمنق نراح ،بودن
 ورزندانش است.

 ماننتد آنهتا   و یاوفتادگ ازوار ،یرتار یب لیدل به اما رد،وه مرد در آنها حضور دا ییخانوارها: سو  گرو 
 ،یعت یورب شتود یمت  دارخود و ورزندانش را عهد  یزندگ تیمسئول و زن عمالً ندارد معاشامرار در ینقش

1302 :30.) 

 

 ییبازنما
استت وته در آن    ینتد یورآ ییاستفوارت هتال، بازنمتا    به زعموند.  یعمل م ییبازنما نظا عنوان زبان به

 ی( بترا ردیت گیوتار مت  ها را بهوه نشانه یداللف نظا عنوان هر به یطور و ورهنگ از زبان وبه  ی یاعضا

 ؛شتود یساخفه مبرشود وه معنا یتصور م دگا ید نیاساس ابر (.11 :2773ونند ویمعنا اسفااد  م خ  
 دایت پ» ییدر جتا  میبفتوان  یستادگ وجود ندارد وه ما به ییمعنا چی/خ   است: ه اخفرا  ،موضو  نیبنابرا

استفااد  از   ۀدرمتورد نحتو   یمفف ات  یهاهیهال نظر دگا ید در .میون دیتول و خ  آن را  دیما با ؛«میون
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 ییمفاتاوت در بازنمتا   ۀیت نظر ایت  رردیسه رو نیب نهیزم نی. در ادارد وجودنشان دادن جهان  یزبان برا
 .یساخفبرو  ،یتعمد ،یبازتاب رردی: روشود یقائل م زیتما

وته   یزیت همتان ه  ؛وندیرا منعرس م یواقع یوند وه زبان معنایادعا م ییبازنما یبازتاب ۀینظرت 1
و  مرد  ،ءایدر جهان اش رضحا حال درونند وه یرا منعرس م ییها صرواً معنادر جهان وجود دارد. زبان

 (.Hall, 2003:15وجود دارد و دادهایرو

 ستند  یهستفند وته نو   یزیت همان ه یبه معنا واژگانوند وه یوانمود م ییبازنما یتعمد ۀینظر ت2
 یمعنا و دیخواهد بووینقاش م ای سند ینو ،ند یوند وه گویم انیرا ب یزیتنها ه زبان قصد آن را دارد.

 یفت یواقع یتعمتد  ۀیت نظر م،ینیب یوه مطورهمان (.Hall, 2003: 15ووند یم انینظر او را بمورد یشفص
 .یبازتاب رردیاست برعرس رو

 ،وننتدگان مناترد زبتان   خود و نه استفااد   یخود به زهاینه ه ،ییبازنما یبرساخف ۀیاساس نظربرت 3
 معنتا را   یخاص  یهسفند: نمادها یا نهیزم یعو ، معاندر ونند. تیزبان تثو یتوانند معنا را براینم

زبتان    یت معنتا در زبتان و ازطر   وتر، یبه عوارت د .(Hall, 2003:15و ونند یم تیزمان خاص تثو  یدر 
 نیت شناسد. براساس ایم تیرسم زبان را به یو اجفماع یعموم تیخصوص رردیرو نیا شود. یساخفه مبر
وته   ینینمتاد  یندهایو اوراد وجود دارند، و اعمال و ورآ ءایوه اش ییجا ،را یجهان ماد دیما نوا ررد،یرو

را انرتار   یوجتود جهتان متاد    انیگرا. برساختمیریونند اشفوا  بو یمعنا و عمل م ،ییآن بازنما  یازطر
است  ینظامهر  ای یزبان نظا  نیوند: ا یوه معنا را منفقل م ستین یماد جهان  نیحال ا نیباا ؛ونند ینم

 یماهتوم  یهاهسفند وه از نظا  ی. ونشوران اجفماعمیون یخود اسفااد  م میمااه ییبازنما یوه ما برا
معنتا، معنتادار ستاخفن جهتان و      خ ت   یبترا  ییبازنمتا  یهانظا  وریو د یزبان یهاورهنگ خود و نظا 

 (Hall, 2003:16و ندیجو یم بهر  ورانیآن جهان با د ۀارتواط معنادار دربار یبرقرار

 اما ،وند یاسفااد  م یماد یها و ج و  اءیوه از اش« وار» ینوع ؛عمل است  ی ییبازنما هال زعم به
صدا   ی لیدل نیا به دارد. یآن بسفو نیندارد، ب ره به وارورد نماد ینشانه بسفو یماد تیایمعنا به و

عنوان نشانه عمل ونتد و  تواند در زبان بهیاست وه م یماهوم ۀدهندنشان ای، نماد نیّمو ،خاص ۀو م ای

 (1000و اسفوارت هال دگا یراسفا، د نیدر ا ، داللت وند.انیگراختسابربه قول  ای ؛دینمامعنا را منفقل 
مفف ف،  یدادهایاز رو مرجح یخوانش دیاست وه رسانه با تول نیمنعرس شد  است، ا «ییبازنما»وه در 
امر به ناع صاحوان قدرت عمتل   نیدر ا  یدئولوژیشد  است. ابزار ا «تیواقع یساخت اجفماعبر»باعث 

    هسفند یدارهیدر نظا  سرما  یدئولوژیبفش ابزار ا نیترممه یجمع یهارسانه یطور و د. بهنون یم

(Goodarzi et al, 2021: 142) .ییبازنمتا  ۀعمد یاسفراتژ دو «یسازیعیطو» و «یسازشهیو » ییسو از 
شته یو  هتال  .شوندیم گروفه وار هب مفف ف موضوعات و میمااه دیبازتول یبرا هارسانه یسوهسفند وه از

 یبنتد طوقه معنا، جادیا یراسفا در هاد یا جهان و یماد جهان آن، براساس وه داندیم یندیورا را یساز
 قترار  هانشانه پس  در و است یریدئولوژیا یباورها بر منطو  وه ردیگ شرل جهان از یماهوم تا شوندیم

 عمتل  یهوتونو  در  یبترا  اساساً است معفقد و داندیم معناسازانه ونش را یسازشهیو  هال. اندگروفه
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 اطتالا  ینتد یورا بته  یستاز یعت یطو ورید یسو ا .میهسف هایسازشهیو   یعم یبررس ازمندین ییبازنما

 ییگتو  وته  شتوند یمت  عرضته  یصورتبه یفیتار و یورهنو ،یاجفماع یهاساخت آن  یازطر وه شود یم

 و انیویوگ است  یدئولوژیا یوارورد یدارا یضمن یشر  به یسازیعیطو. هسفند یعیطو آشرارا یامور
 (111: 1300 ،زرگر یسرو

 

  سوژه و یسوژگ گاهیجا
برنتد وته    وار میآن را برای اشار  به ورآیندی به ،گرایان است وه برخی برساخت جایوا  سوژگی ماهومی

ماهو   این. آلفوسر است ر شویه ایدۀشود. این ماهو  بسیا های ما می یتگیری و تولید هو منجر به شرل
هتا متا را در مقتا  اشفاصتی ختاص       های موجود در گافمان ومابیش مشابه است. گافمان با ایدۀ جایوا 

 هتای  ونند ودر مقا  شفص سالفورد ، پرسفار، وارگر، توهرار و ...( و ما نیز دربرابر این جایوا  خطاب می
وننتد، را  گریتزی    ا متا را بته آنهتا دعتوت متی     ه سوژگی و تصورات مربوط به خود و دیوران وه گافمان

 (.111-10 1: 1301وبر، شان مقاومت ونیم جز آنره یا آنها را بپذیریم یا در برابر ؛نداریم
هتا   معفقد است وه گافمان اواز طر  دیور د. شو این است وه سوژ  توس  گافمان خ   می بر وووو

 هستفند  هتا  ها مف وا گافمان ب ره برعرس سوژ  ؛ونشوران نیسفند ۀخردمندان اب و ونشمحصول انفف
هتا و   و در گافمتان  هستفند شتد   هتا همتوار  مطیتع    وووو سوژ  ۀبه عقید .(270: 1300 ومیل، وبهرامی

تتر از  در تصتر  خودآگتاهی و مهتم    وویاناند وه آنها را در موقعیت ستفن ه شد وردارهای قدرتی ساخف
در . (01 :1307 ،ونتش  دهد وند، قرار می ال را تعیین میآم وه همه در قرن بیسفم در تصر  ناخودآگا 

در جتایی دیوتر   (. 100: 1300است وضتمیران،   برساخفه را او سوژ ، به بفشیعینیت پی در ع م، او نظر
وراینتد ستوژ  شتدن درون    در واقتع  »وی  به زعتم پردازد.  قدرت و خ   سوژگی می رابطۀوووو به بحث 

وووتو  ؛ «ستوژ  استت   ۀدهنتد شود وه تشریل هایی می سوب تاخوردگیگیرد و  مناسوات قدرت شرل می

هتا   وند وه ورایند سوژ  شدن، ورایندی موقفی است و به سوژ ، یا به عوتارت بهفتر، بته ستوژ      اظهار می
 (.220: 1301وووو، و دنام سازی می این ورایند را سوژ  او .شود منفهی می
معنتا وته   بتدین ؛ ها وجود دارد واسطه و برای سوژ  ( نیز ایدئولوژی وق  به10: 1301آلفوسر و به زعم
شتود.   پذیر میهای م موس وجود دارد و هد  سوژ  تنها ازطری  سوژ  امران برای سوژ وق  ایدئولوژی 

ندۀ هتر  دلیتل برستاز  ستوژ  بتدین   ۀبه عقیدۀ او، مقولۀ سوژ  برسازندۀ هتر ایتدئولوژی استت ولتی مقولت     
آن است وه اوراد  -واروردی وه شناسندۀ این ایدئولوژی است-ایدئولوژی است وه وارورد هر ایدئولوژی

انتداز آلفوستری بتر     سازی ایدئولوژی از هشم سوژ  ۀرا به سوژ  بدل وند. جان ویس  هم دربار  انضمامی
 .(170: 1301زاد ،  ای اجفماعی است، نه طویعی ومهدی این باور است وه سوژ  برساخفه
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 یو زنانگ تیجنس برساخت
وارمایۀ طویعی انسان برای تولیدمثل یا وسب لتذت   هایی مانند جنسیت را صرواً گیری پدید  وووو شرل

داند وه آدمیان را در هنور مناسوات قدرت قترار   ای از گافارها و روفارها می داند، ب ره آن را منظومه نمی
از راهوردی درجهت ادار ، تولید و نظارت بر انتدا  آدمیتان و    استجنسیت عوارت »دهد. به عوارتی  می

  جودیت بات ر بر این عقید  است وته جنستیت، جتنس    (.13: 1300، مرانیض« ومناسوات اجفماعی آنها
ای  رد آو شناخفی دارد امتا در حقیقتت دستت    شد . جنس در سطح آن معنایی زیست اجفماعی است وه
 (.32: 1301 رضایی،و ست ا اجفماعی

ایتن   .(11: 1300ودوبتوار،   «شتود  زن ساخفه می  شود: ب ره   نمیزن زاد انسان »گوید  می نیزدوبوار 
 یمفع ت  بته زنتان امتر     ۀحاوی از این است وه جایوا  پتایین و ورودستفان  انفقادی ازجانب دوبوار  ۀگزار

جامعه این جایوا  را برای زن خ   ورد  است. در واقع مورهن است وته زنتانوی    رهب  ؛باشد طویعی نمی
ورهنتگ و جامعته   بازنتد.   شتناخفی رنتگ متی    های زیست لاهؤاست وه در آن اار م ای اجفماعی هبرساخف

روفار و عمتل را   ۀوند و به زنان نحو را تاسیر و تعیین می «زنانه»آورد، و تمدن امر  وجود می را به «زن»
نتوعی   بته « زن»استت وته ماهتو  برستاخت اجفمتاعی       نیت ا هیقضدهد. اما به زعم وریدمن اصل  اد میی

ویت می ت نیز معفقد بود ستفم بتر زنتان در     (. 21: 1300زنان بود  است ووریدمن،  سرووب همیشوی 
« سیاستت جنستی  »عم  نظا  جنس/ جنسیفی وه ساخفۀ مردساالری استت ریشته دارد. او در وفتاب    

مناسوات  مرد الووی تمامی  -زنرابطۀ زیرا  ؛ای سیاسی است اسفدالل ورد وه جنس در درجۀ اول مقوله
هتای طویعتی میتان متردان و زنتان را       الری تاتاوت نظر وی، ایدئولوژی مردسادر آید.  شمار می قدرت به

و زنتان همتوار    « مردانته »های مس   یا  وند تا یقین حاصل وند وه مردان هموار  نقش نمایی می بزرگ
 (.110: 1301 وتانگ،دارند « زنانه»های ورودست یا  نقش
 

 قیتحق روش
اهمیتت   ،دلیل اسفااد  از این روش .است انجا  گروفه شناسی نشانه ویای و رویررد روشاین تحقی  با 

ی از بهفترین  شناس روش نشانهبسیاری،  به زعمدر حقیقت  ؛پردازی معنایی است ها در داللت بحث نشانه
زعتم هنتدلر    عنتوان مثتال بته    باشد. بته  ص روش تحقی  در سینما و تصویر میهایی است وه مفف روش

تترین الوتوی    شناسی،  التب  دهد وه نشانه مین های مطالعات تصاویر نشا ( نوا  و ی به روش31:1301و
  ستعی شتد  . هدومند است ،گیری در این تحقی  ویای نمونه. شناخفی مطالعات تصاویر بود  است روش

گرایتی   برستاخت هتای   وته دال هایی بزنیم  دست به گزینش وی م ،های تحقی  سؤالبه وراخور موضو  و 
هتای مفف اتی    از همین رو در پی مشاهدات وی م؛ باشددر آن قابل وشف سوژگی زنان سرپرست خانوار 

هتایی برگزیتد  شتد  وته در آن نقتش زن       .. ساخفه شد  است، وتی م . وه با موضو  زنانوی و جنسیت و
 بته همتین  ها شرل گروفه بود.  نوعی بازنمایی از سوژگی آنان در وی م سرپرست خانوار برجسفه شد  و به
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انففتاب   07و  07، 07هتای   از دهته  عنوان نمونه به« روسری آبیو  ،ده یز، ترانزیتواوه»سه وی م  دلیل
گرایتی ستوژگی زنتان     هتای برستاخت   وه ابفدا با موضو  تحقی  همسو بود  و از سوی دیوتر دال  گردید

عنوان واحد تح یتل   ه بهدر این تحقی  از صحنصورت بهفری قابل وشف باشد.  سرپرست خانوار در آن به
جتان ویست  بتا     ۀالیت  همچنین الوتوی سته  و ها نیز از الووی بارت  برای تح یل داد  .است   داسفااد  ش

پذیر بودن این تحقی  بتا  پایایی و واوا. است   دونی س وی و واودری بهر  گروفه ش ت ای  آن با رمزگان
شناخفی  وه مسففرج از رویرردهای نشانه درس یم ینسو یابیدسف امرانبه اسفناد به جداول و رمزگانی 

مدنظر تحقی  است. در حقیقت گافنی است وه در وارهای ویای وه برگروفه از هرمنوتیت  هستفند و   
ناپذیر است. ازآنجاوه محققان مفف ف ممرتن استت    وی ی، قرائت خاص محق  از مفون امر اجفنابأگا  ت

ا در ی است و تنهت حصول پایایی در وارهای ویای منفا ،و مفااوتی با همدیور داشفه باشندح مرجقرائت 
شتناخفی   از رویرردهتای نشتانه   ،هتا  مند بتودن گتردآوری و تح یتل داد    این تحقی  برای حصول از روش

 شود. تحقی  بهر  گروفه می
 

 سکیف
شود، محصول رمزگتان   (: در هر ورهنوی آنچه واقعیت ت قی مییورمزگان اجفماع تینفست: واقع سطح

وجتود  ما به یرا برا تیوه واقع یاجفماع یاز آن رمزها  یدق نسوفاً یایتعر توان یهمان ورهنگ است. م

بیان آنها تعریتف وترد، یعنتی برحستب رنتگ       ۀواسطحسب ئه ورد و در واقع آن رمزها را برآورند ارا می
ماننتد   صتحنه و  لیوسا، گووگات، زمان و مران ،(120: 1307وویس ،حالت ههر  و پوست، لواس، مو، 

 آنها.
دوربین، نورپردازی، تدوین، موسیقی و صدابرداری وته رمزهتای    (:یونورمزگان  ییبازنما: دو  سطح

دهنتد، از   دهند و رمزهای اخیر نیز بازنمایی عناصتری دیوتر را شترل متی     مفعار  بازنمایی را انفقال می
: 1307 س ،یوو ر ی  و نانیآورگو، زمان و مران، انففاب نقشوقویل: روایت، وشمرش، شفصیت، گات

120   .) 

 های جمعتی مشتفر  و نهایفتاً    برداشت ،این رمزها هد  (: یدئولوژیوا یدتیعق رمزگان: سو  سطح
د ابعتاد ایتدئولوژیری داشتفه باشتند     تواننت  لذا این رمتوز متی   ؛تأایرگذاری در نظم اجفماعی موجود است

ای از  دهند وته مجموعته   سامان میای  گونه دئولوژی ، سایر رمزها را بهرمزهای ای(. 10: 1307 ،ودالورن
 .(1307وویس ،  وجود آیند معانی سازگار و منسجم به

 

 گانهپنج یهابارت و رمزگان
شود و ویایفی رازآمیز بته آن   (: وارورد این رمز باعث ابها  در روایت مییریوهرمنوت ی یوأرمزگان تت 1

 دگذارد تا او به صراوت یاوفن معنتا اوفت   خوانند  میهایی از معنا را در اخفیار  بفشد. رمز تأوی ی سرنخ می
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 (.223: 1300 ند ،یوپا
 یمعتان  جتاد یمثال با ا شود، برای روایت مربوط می ۀها: این رمز به درونمای دال ای یبُنرمزگان معنات 2
دهتد.   روفارشان سوا می ۀنشد معانی تصریحۀ درباراندیشی  ها، خوانند  را به ژر  شفصیت ۀدربار یضمن

 .دیآیآن مفن برم یدو  معنا ۀاز الی فشوه اهمی است آن عناصری در مفن« نبُمعنا»
 یدوجزئت  یهتا  صورت است وته بتا برستاخفن تقابتل     نیبه ا نیرمز نماد وارورد: نیرمزگان نمادت 3

 تیت در روا ینیمفوتا  ی( ستاخفارها ر یت و   «/ضتعف  قدرت»، «/شرارت یرین»، «/بحران آرامش»ومانند 
 یبترا  یانته یزم بیترتنیو بد وند یمفن را مشفص م یها هیماتررار بن لیدل نی. رمز نمادوند یم جادیا

 .آورد یجزء معین از آن( وراهم م  یمفن ونه  ۀهم لیتح 

د وته آن وتنش بته    یت آ وجود متی  به د : با توصیف ی  ونش، این انفظار در خواننیرمزگان ونشت 0
روند  داشفه باشد. عناصر ونشی همچنین با ایجاد ارتوتاط   و پیش رنگیبرسد و به این ترتیب پسرانجا  

 د.ونن بین رویدادها وبرقراری نسوفی مفوالی بین آنها(، روایت را ساخفارمند می

وته نشتان    ییهتا  عر  ؛وند می را مشفص یاجفماع یها رمز عر  نیا :ی/ ورهنویرمزگان ارجاعت 1
: 1300وپاینتد ،   داند یرا نادرست م یوار درست و ههواری را هه  ایدارد  یدهند جامعه هه توقعات یم

220-220.) 
 

 پژوهش یهاافتهی

 (1303و اعفماد رخشان بنی :روسری آبيـ ۱
اش است؛  نوبر وردانی وواطمه معفمدآریا( دخفر جوانی است وه سرپرست خانواد داستان:  ۀخالص

 ۀوتور   اطترا  ی  هتا  همرا  مادر معفتاد، و بترادر و ختواهر وتوهرش در شتهر       به بعد از ووت پدرش، او
روند  ورنوی می گوجه ۀوند. نوبر و زنان مح ه، برای امرارمعاش به مزرع خارج شهر زندگی می در آجرپزی

و برای نوبر  ورد  اش را حمایت وند نوبر و خانواد  وه صاحب آن رسول رحمانی است. رحمانی سعی می
ر مناسب پیدا وند، اما او دل به رسول رحمانی داد  است. بعد از گذشت زمان رسول رحمانی با خواسفوا

 ورد و ... آ همرا  می وند، این ازدواج برای نوبر و رسول مشرالتی را به نوبر ازدواج می

 نهاکارخفضای  ـ خارجي ـمنتخب اول: روز  ۀصحن
نویستی   آقا در حال استم اند. اصغر گوجه ورنوی در صف ایسفاد  ۀنا  در مزرع نوبر و دیوران برای اوت

 انوادگینا  خ -رسد. خطاب به نوبر: نا  است. نوبت به نوبر می
 نوبر: نوبر وردانی

 آقا: شغل شوهرت هیه؟ اصغر
 مجرد .  ،نوبر: شوهر ندار 

 زند. نویسد مجرد، نار بعد را صدا می وه می آقا درحالیاصغر
خترج سته ناتر و یته      ،نوافم تنها  وته  ،گافم شوهر نررد  ،هی و نار بعدد: هیشو نوبر عصوانی می
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آجرپتزی وتار    ۀوتور  ،ا  به اینجا نزدیره، وتارمم ختوب ب تد ، قتدرت وتارمو دیتد        زندگی با منه، خونه
 دیوه هه حرویه؟. ،ورد  می

 زند.   دوفرش در حال تماشای اصغر و نوبر، اصغر را صدا میپنجرۀ رسول رحمانی از 
 رسول رحمانی: اصغر هند نارن؟ 

 نار آقا.   0اصغر: 
 رحمانی: همه رو بنویس.

 نشیند. می  ها لوفند رضایت بر لوان خانو 
 اصغر رو به نوبر: آدرس.

 .خان حسن ق عه ۀوور ۀق ع ،آباد نعمت :وه لوفند بر لب دارد نوبر: درحالی
 نخست روسری آبي ۀ: رمزگان اجتماعي صحن12جدول 

 مدلول دال رمزگان
آقا یتا بته روایفتی محتل برختورد      ی نوبر با اصغر گو گاتمران محور  روز وارخانه  زمان و مران

 وارگر با وارورماست.
صحنه و وستایل  

 صحنه
نویستتی  نتتا  ۀصتتحن
   ها وارگر

ی بین وارگر ونوبر(  ها اهمیت دیالوگ ،دلیل طراحی خالی این صحنه 
  .و وارورما واصغرآقا(ست

 ضعیف و شرای  اقفصادی نامناسب ۀطوق ۀدهند نشان ی مندرس  ها لواس لواس 
ترس ازدست دادن وار و اقفدار همرا  با آن بترای حاتو و متدیریت     اسفرس و اقفدار  پردازی ههر 

 شرای 
نتوبر و    گتوی  وگات  گووگات

 وارورما 
وند وارورما را مفقاعد ونتد وته نیتروی وتار مناستوی       نوبر سعی می

 ست. ا
 

 نخست روسری آبي ۀ:  رمزگان فني صحن14جدول 

 مدلول دال رمزگان
آقا( است. سرازیر بتودن دوربتین دال بتر    زاویه از نوا  وارورما واصغر  .زاویه سرازیر است نقش دوربین

 ال حس مالریت قدرت است.قانف
 گرایانه و مسفند است. حس واقع ءتضاد برای القا ومنور  تضاد نور وم نورپردازی

شرای  نامشفص نوبر و وتارگران استت در مواجهته بتا      ۀدهند نشان رنگ سرد رنگ
 وار شدن یا نشدن. جذب به

 نمایانور شرای  نوبر در محل وار است. صدای محی  موسیقی
؛ در معر  قضاوت قرار داشتفن  های سرپرست خانوار اجفماعی پایین زن ۀطوق رمزگان ایدئولوژی :

 ؛ وضعیت اقفصادی ضعیف آنها.مرد  به زنان مجرد سرپرست خانوارشد   نوا  برساختآنها؛ 
 

 نخست روسری آبي ۀ: تحلیل بارتي صحن16جدول 
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 اسففدا  شود؟ نهاوارخوند در  نوبر تالش میهرا 

 آمد  است؟ نهاوارخهرا نوبر از آجرپزی به  

 وی یأرمزگان ت

  .نوبر ترس از اسففدا  نشدن دارد

 وند وارگر خوبی خواهد بود.وند ااوات  نوبر سعی می
 نیرمزگان معنابُ

 رمزگان نمادین بودن؛ تس یم شدن/ تالش وردن؛  رور/ ضعف    بودن/ وابسفه  مسفقل
 آقا را مفقاعد وند؟اصغر  وند با قدرت والمی  نوبر سعی می

 شود؟ وار می باید دید آیا نوبر در این وارخانه مشغول به
 رمزگان ونشی

 ارجا  به شرای  اقفصادی نامناسب  

 ارجا  به مشرالت شفصی آنها

 شد  درمقابل دخفران مجرد در محی  وار ارجا  به تارر برساخت

 رمزگان ارجاعی

 
 حیاط وارخانه   تداخ ی  تمنففب دو : روز  ۀصحن

قربانی ی  ها آقا در حال پفش گوشتاصغر. تجمعی از زنان و مردان تشریل شد  است ،در ونار وانت
وند بته نتوبر و بته او دو     دهد، رو می گوشت می ای زن بسفهپیروه به  آقا درحالیبین وارگران است. اصغر

 شود: دهد. زن معفر  می گوشت میبسفه 
 ا  از این بیشفر . به من ی  بسفه! من وه سابقه ،دوروز  دو بسفهجوجۀ هرا به این  :زن 

 تو یه ناری این ی  خانواد  دار .  !اصغر آقا: آرو  باش زهرا خانو 
 ابرو. و زهرا خانم: نفیر به خانواد  نیست، بوو به هشم

 شود. بوس می اندازد و سوار مینی را می  ها شود، گوشت زد  می نوبر خجالت .خندد زنان به نوبر می
 

 دوم روسری آبي ۀ: رمزگان اجتماعي صحن15جدول 
 مدلول دال رمزگان

 نشان از نو  وار زنان سرپرست خانوار است. حیاط وارخانه   زمان و مران
صتتحنه و وستتایل 

 صحنه
رسانی است و نشان از نیازمند بودن  سینی و گوشت نماد نذری و وم  دو عدد سینی 

 .دارد وارگران
 طوقه معیشفی پایین آنهاست. ۀدهند نشان ی مندرس   ها لواس لواس  
نتتوبر، خجالتتت و   ۀدر ههتتر پردازی ههر 

 خشم مشفص است.
خشم و خجالت نشان از وضعیفی استت وته بترای زنتان سرپرستت در      

 گیرند. شود و محل طعنه قرار میمحی  وار ایجاد می
و   ی والمتتتی گتتتووگاتتتت  گووگات

 والمی   یر
 ی زنانه دارد. ها اشار  به حسادت (همرار نوبروی زهرا  ها دیالوگ

 
 دوم روسری آبيصحنۀ : رمزگان فني 12جدول 

 مدلول دال رمزگان
رختدادهای زنتان سرپرستت ختانوار بترای       ۀبیانور شفصی بتودن مستئ    میانه نما ۀانداز
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 .وارگردان است

 نقش دوربین
دوربین از بتاال بته    ۀزاوی

 پایین  
 .هاست ناتوانی شفصیت ۀمفوادرونند 

 گرایانه است. حس واقع ءبرای القا تضاد   نور وم نورپردازی
  وند. وضای سنوین وقر و تضاد طوقاتی را به ذهن مفاطب مفوادر می سرد رنگ

 موسیقی
صتدد تتداعی   ر  زدن وارگرها و محی  است وه درمفشرل از صدای ح صدای محی 

 .وضای واری زنان سرپرست خانوار است

 
داشتفن   قرار؛ در معر  قضاوت های سرپرست خانوار اجفماعی پایین زن ۀطوق رمزگان ایدئولوژی :

وضتعیت ستالمت اجفمتاعی و    های سرپرست خانوار جوان؛ مشترالت معیشتفی و اقفصتادی و بیتان      زن
 پذیر. هایی مسئولیت عنوان زن روفاری آنها به

 
 دوم روسری آبي ۀ: تحلیل بارتي صحن12جدول 

 نوبر در صف گوشت نذری است؟هرا 

 د؟  نخند زنان حاضر به نوبر می هرا

 وند؟ و قهر می شد  هرا نوبر ناراحت

 وند؟ گونه روفار می هرا زن همرار با نوبر این

 وی یأرمزگان ت

   .دهد ترحم به وسی نمی ۀنوبر اجاز

 دهد. توهین و قضاوت به وسی نمی ۀنوبر اجاز
 نیرمزگان معنابُ

 رمزگان نمادین ف؛ وقر/ اروت یبودن؛ مغرور/ ضع  / وابسفه بودن  مسفقل
 رمزگان ونشی .شود هوونه در وارخانه حاضر می ،نوبر بعد از این روفارمنفظر بود وه باید 

 دخفران مجرد زیوا   ۀشد ارجا  به وضعیت برساخت

 ارجا  به شرای  اقفصادی نامناسب  

 ارجا  به مشرالت شفصی زنان سرپرست خانوار

 ی زنانه   ها ارجا  به حسادت

 رمزگان ارجاعی

 

 شناختي فیلم نشانه ـ  جامعه ۀمالحظ
دستت   برای بته امران دارد  گی بینیم وه عد  قرارگیری در زیر هفر حمایفی شوهر و بیو   در وی م می

وته بایتد وارهتایی     ،عنتوان زن سرپرستت ختانوار    شود. در واقع نوبر به ساز وردن شغل برای نوبر مشرلآ
 محرو  است به طرد شدن. ،در پارادایم  الب ،مردانه انجا  دهد

 و ظراوتت  از آنها برداری بهر  و زن وارورمایان به نوا  خواندن ابزاری»توجه به  در این وی م شاهد
ع تت ایتن وتار را     ،وند گوشت ومفری دریاوت می زهرا خانم. در جایی وه هسفیم «وارگران زن زیوایی

 و صدد نقد استفثمار داند. وارگردان در این سرانس در می ونوبر( پیر بودن او و جوان بودن دخفر وارگر
 ابتزاری  خوانتدن نوتا    آمیتز  تتوهین  بتا  و است زنان و شادابی لطاوت زیوایی، از وارورمایان گیریبهر 
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ن ونتد. در  ومت  ودادن گوشتت بته وتارگران( بیتا      ۀسعی دارد این مهم را از دریچت  ،زن به وارورمایان
دانتد.   لیتل او را نداشتفن شتوهر متی    ونتد و د   نا  نوبر ج وگیری می آقا از اوتسرانسی شاهدیم وه اصغر

زیرا گافمان  الب به هر نحوی  ؛شود   مجرد بودن تودیل به ابزاری برای سرووب زنان در گروفن شغل می
 سعی در تحدید زنان برای وار از بیرون خانه و هدایت او به وارهای درون خانه دارد.

 ازیی وته او را  هتا  تمناستو شد  است وه سروش است و ستعی دارد   ای برساخت سان سوژ نوبر به   
ن موتیّ  ،دلیتل نداشتفن شتوهر توست  اصتغر      یروفن نوبر بهذوشد. نپ هالش  به ،دارد انجا  وارهایش وامی

وند. نو  زن سرپرستت   زن ا واگر را تداعی می ۀابژ و د ا واگر باشندنتوان وضایی است وه زنان مجرد می
 ۀ. نتوبر ستوژ  داردوارورما  دلیل احساس درونی خود، دل در گرو  مففار و مسفقل وه بهست ا  زنی، خانوار

عش  بورزد و  ،درگریوان است ن دستآتواند در وشاوش مصائوی وه با  زن سرپرست خانوار است وه می
 از مادیات دوری وند. ،وند مد نورد میآدر حین اینره برای وسب در

 
 (1302پرتوی و: وامپوزیا تزانزیتکافهـ 2

تصتویر   به نا  ریحان وورشفه صتدرعروایی( را بته   یجوان زندگی زنترانزیت واوهوی م فیلم:  ۀخالص
 ۀمنطقت    رستو و . طوت  رستم  داد  استت  ازدستت  ،بود  ای خانهوه صاحب قهو  ،راهمسرش وشد وه  می

؛ ازدواج ونتد  اوباید با  ،داشفن زن و ورزند ر م هب ،، برادرشوهر ریحان، ناصر وپرویز پرسفویی(زندگی آنها
برحستب  شود.  میاو جدید زندگی سرآ از مشرالت  دهد و این مفالات مینتن  امّا ریحان به این ازدواج

 و ...شود  می اوعاش   شد  وریحان آشنا خانۀ  قهو با  ،ی ترانزیفیها یری از رانند  ،زاخاریو ،اتااا
 حیاط خانه   ـ داخلي (: روز ـ1منتخب ) ۀصحن

صتدای  و  استت هتای خانته ستیمانی     دیتوار . شتود  برادرشتوهرش ناصتر متی    نۀریحان وارد حیاط خا
 دعت به زلیفتا:  خطاب بریحان در حالفی وه پشفش به جاری و دار قالی است، شنود.  شوهرش را میمادر

تتو رو بپتا  و هتی تتو  منتو       ووی تو بشم؟ هتی متن  خوا  ه وه نمی دعبخوا  بیا  تو زندگی تو،  وه نمی
 بپایی؟

، آد  عموی منه، اون پسربه خودش بوو طوروه مشغول باوفن است: اگر حروی داری برو زلیفا همان
 .ورسو  خودشو دار  خه هر وجا رسم؟ آعموش هی بوهبه پسر

   .من وق  خواسفم گافه باشم :صلأوالوه و مسف ریحان
نو  دستت متا نیستت، اینجتا وقت  متردا هستفند وته         خا: ریحانخطاب به ریحانشوهر ریحان مادر

 وار ونند.دونند باید هی می

 تزانزیتنخست کافه ۀصحن رمزگان اجتماعي: 1جدول 
 مدلول دال رمزگان

ناصتتتتر  ۀحیتتتتاط خانتتتت   زمان و مران
 شوهر(برادرو

تحتت   ،خانه نمایانور وضایی است وه در گافمان مردانه
مالریت زن است و حیاط خانه و وعالیت ریحتان در آن  
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در حقیقت  تر است. دهد وه زن در خانه خالا نشان می
هتتا در خانتته وانجتتا  وعالیتتت زنانتته ماننتتد    حضتتور زن

 ۀهتا حتول مرتان خانت     گووگیری گات باوی( و شرل قالی
ایتن استت وته خانته توتدیل بته مرتانی        ناصر حاوی از 

هتتای زنانتته و وضتتای امتتن   شتتود وتته بتته وعالیتتت  متتی
دهتد و ایتن همتان هیتزی      نها شرل متی آگوهای و گات

ن است وته زن را  آاست وه گافمان مردساالرانه در پی 
 خانه تحدید وند.در 

صتتتتتحنه و 
وستتتتتتتایل 

 صحنه

 گ دان
باوتتت  بتته باوتتت ستتاخفمان

 .های روسفایی است خانه
 دار قالی  

 

و موقعیتت زنتدگی    اجفمتاعی  ۀنشان از طوق :ساخفمان
  .نشین داردزلیفا و مرد  روسفا ،ریحان 

محتدود در خانته،    ۀنانت هتای ز  دار قالی اشار  به وعالیتت 
 دارد.ساالری مرد ۀدیشایر انأتتحت

مانتدگی ایتن   ای به در اشار وه  گ دان خش  شد  است
 .روسفایی دارد ۀرسو  جامع زن درمقابل

های  رنگ باراحت همه لواس  لواس 
 ریحتان هتادر  استت و   تیر  

 .سر دارد به

پوشش زنان روسفایی و اجفماعی آنها  ۀطوق ۀدهند نشان
بتا   رنگ بودنن اشار  به همسر وردن ریحابههادر. است

 زنان روسفاست.
 خشم و اسفرس  و والووتی   پردازی ههر 

   ریحان
اقتتوا  همستتر مرحتتومش استتت و  نشتتان از خستتفوی از

همچنین شرا  و تضاد ورهنوی سطح تارتر  التب در   
 نان آن روسفا.ز

ار از وشمرش سرشگو و تگا گووگات
از ارتواطتتتتتتات  و استتتتتتت

نیز استفااد  شتد      والمی یر
 وحروات دستت   ماننداست. 

 صورت ریحان 

 همتدلی باعتث   ی پرتنش بین ریحان و زلیفتا ها دیالوگ
 زبتان بتدن ریحتان   . شتود  متی ریحتان و زنتان    بینند  با

 هتتای صتتحوت .اوستتتو استتفرس  نشتتانور والووتتی 
 شتدن   درونتی  ستاالری و مادرشوهرش مصداا بتارز مرد 

 برتراندیشی مردان است.
 ترانزیتنخست کافه ۀ: رمزگان فني صحن2جدول 

 مدلول دال رمزگان
 .شفصی با موضو  است ۀبیانور رابط   نمای میانه   نما ۀانداز

ستطح هشتم مفاطتب    هم نقش دوربین
 .است

تر بینند  بتا هتر سته     ساخت وضایی برای ارتواط عمی  صددارگردان درو
 :استزن 

 ؛پذیرند  مصداا زن  دار قالیزن و 
 ؛ط ب ریحان زن ساخفارشرن و قدرتمند و ح 
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 نسل خود در آن روسفاست.زنان هم ۀ  زنان و اندیشمعرّ زنی وهپیر
 شفصیت است. وردنبرجسفه برای  ،ستزلیفا وه پشت سرنور پشت   نور پشت نورپردازی

است وته   گ سرد و مات، رنها روشن پنجر  آبیر م حضور  رنگ  الب ع ی سرد رنگ
 شرای  ریحان است. ۀدهند نشان

 بچه،  ۀمحی ، گری  صدای موسیقی
صتتتدای  بتتتاوی و قتتتالی

 گنجش   

 وند. سرانس وم  می گرا بودن مسفند و واقع هب محی  صدای

میتان اقتوا ؛   گسستت ورتری و ورهنوتی    عی پایین شفصتیت زن؛  اجفما ۀطوق رمزگان ایدئولوژی :
معیشتفی ضتعیف زنتان سرپرستت      و وضعیت اقفصتادی  ؛گی در جوامع ووه  شرالت و برهسب بیو م

 .خانوار

 ترانزیتنخست کافه ۀبارتي صحنتحلیل : 2جدول 

 ؟رود زلیفا میخانۀ به  ریحانهرا 

 وند؟ یروفار مگونه  زلیفا این هرا

 ناراحت است؟مرد  روسفا  رسو  و عر از  ریحان هرا

 ؟ریحان سعی دارد زلیفا را مفقاعد وند هرا

 وی یأرمزگان ت

 است. یعصوانزلیفا و اقوا  همسرش  ،شوهربرادراز روفار  ریحان

 عصوانی است. ،هوو بودن با اورضایفش برای درمقابل زلیفا و  ریحان
 نی  رمزگان معنابُ

 رمزگان نمادین خشم/ خونسردی / اهمیت؛ اعفنایی بی/ موارز ؛ تس یم
 شود؟ باید دید ریحان تس یم می

 پذیرد؟ های ریحان را می حر زلیفا باید دید آیا 
 رمزگان ونشی

 مند ارجا  به مادر سرپرست مفعهد و د د ه

 ارجا  به مشرالت خانوادگی زنان سرپرست خانوار

 میان اقوا  ارجا  به گسست ورری و ورهنوی 

 گی در جوامع ووه   به مشرالت و برهسب بیو ارجا  

 ارجاعی رمزگان

 حمام  ـ  اخليـ د روز ؛(2)منتخب  ۀصحن
 به ختود ؛ وند نمایی میازدواجش در دسفش خود ۀح ق؛ ایسفاد  استدر حما  درمقابل آینه  ریحان

آینه و وضتا را   ،بفار؛ شود صدای آوای زنی روی تصویرش پفش می ؛وند د و صورتش را لمس مینور می
بینیم وه روسری نتدارد   را میاو وند و در آینه دوبار   با دسفانش بفار آینه را پا  می؛ ریحان نداپوش می

 .  زند به خودش لوفند می و وند نمایی میهایش خود و گوشوار 
 ترانزیتدوم کافه ۀرمزگان اجتماعي صحن :4جدول 

 مدلول دال رمزگان
 اش زنتانوی  ءو احیتا حما ، اشار  بته نتو شتدن     ۀریحان درمقابل آین قرارگروفن ریحان، حما    ۀخان زمان و مران

  .دارد
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صتتحنه و وستتایل 
 صحنه

تترین حالتت    ونتد وته در محتدود    برای جنسیت زن ایجاب می سیاسی  شرای  ردآبی گِ ۀآین
 .وشید  شودتصویر  ممرن به

 خانه   نماد پوشش زنانه در محی  روسری   لواس  
رستد و   نظتر متی    موین بته  ،وند هرو  صورتش را لمس می یحان زمانی وهر   ریحان م و شادی  پردازی ههر 

 د.دنخ ای می هلحظ بعد از
را با زبتان بتدن شتاهد     نویففی حس زنانوی ریحان و لوفندشا م صورت، بر   والمی یر ویوگ گات گووگات

 هسفیم.

 
 ترانزیتدوم کافه ۀرمزگان فني صحن: 6جدول 

 مدلول دال رمزگان
دارد  را آن القتاء  قصتد  بتازیور  درونتی وته   به در  حاالت را بینند  نمای نزدی  نما ۀانداز

 .نماید ترنزدی  (خشم، اندو  مانندو
ستتطح هشتتم  هتتم نقش دوربین

 .مفاطب است
 ،عنوان وتردی از جامعته   به ریحاندهد  ن برابری است و نشان میمویّ

 است. همه دجزئی از ماست و درد او در
 نور مقابل نورپردازی

 روشن   سایه
روشتن در  و ستایه  استنواخت ج و  دادن محی  برای یرنور مقابل  

 است. شفصیت برای بیان حس خوشوففیصورت 
 .بینی است خوش واشفیاا ابراز حس  برای گر    رنگ

 صدای آوای زن    موسیقی  
ور  تتموستتیقی وولر

 یونانی  

عنتوان   بته  ریحتان  اشار  به ندای درونتی  اول ۀموسیقی در وه  ۀقطع
دارد وته   ،مترد راننتد    ،دو  اشار  بته زاختاریو  وه ۀ در جوان دارد و  یزن

 .حس زنانوی ریحان را زند  ورد  است

، هتتای ورهنوتتی و ارزشتتی اقتتوا  مفف تتف  تاتتاوت ،پتتایین اجفمتتاعی ۀطوقتت رمزگتتان ایتتدئولوژی :
وضتعیت   ،گتی زنتان   بیتو     های قدیمی سیم سنتتر، خاطر ورزندان و مادر وداوار بودنهگذشفوی بازخود
 .آنها معیشفی اقفصادی وت اجفماعی، شفصیفی، سالم

 ترانزیتدوم کافه ۀصحن بارتيتحلیل : 5جدول 
 مضطرب است؟ریحان هرا 

 ؟زند هرا در آینه به خود لوفند می

 وند؟ هرا صورت خود را لمس می

 وی یأرمزگان ت

 اش را دوبار  پیدا وند. زنانوی ی وجوان ،خودش دارد یسع ریحان

 دلواخفه شد  است؟ ریحان
 نی  رمزگان معنابُ

 رمزگان نمادین نارت   عش // جوانی؛ / اهمیت؛ پیریاعفنایی بیتس یم/ موارز ؛ 
 وند؟ اش می اش را ودای ورزندان و زندگی جوانی و زنانوی ریحان

 ؟  وند اش را دوبار  احیا می ریحان زنانویباید شاهد بود وه 

 شود؟ تس یم سنت می ریحانیا آ

 رمزگان ونشی

 گی زنان بیو    های قدیمی ارجا  به سنت

 خاطر ورزندان و مادر وداوار بودن   هگذشفوی بازخود ارجا  به

 ارجا  به مشرالت خانوادگی زنان سرپرست خانوار

 رمزگان ارجاعی
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 های ورهنوی و ارزشی اقوا  مفف ف   ارجا  به تااوت

 

 فیلم شناختي جامعهشانه ـ نمالحظات 
خانو  دست ما نیست، اینجا وق  ریحان»گوید:  شوهر ریحان به او مییی از وی م وه مادرها در صحنه

مردانته و تاتوا    ۀمیل ارادبه تحشاهد بیان موضعی نسوت ،«وار وننددونند باید هی مردا هسفند وه می
او هسفیم. مورهن است وه زن سرپرست خانوار در این وی م تحت وشتار ستنت و    ۀن بر امر زنانه و ارادآ

 ،ی سنت و شر ها بیند و از سوی دیور مرانیسم از سویی او اسفقالل را در خودش می .خانواد  قرار دارد
شمرد و سعی دارد زن سرپرستت ختانوار را    نامردود می اسفقالل او را ،شود وه از خانواد  بر او اعمال می

وته دارای   ،شتود. در واقتع شتر     ننتگ محستوب متی    ششتوهر  ۀزنی برسازد وه تنهایی او برای خانواد
نمایاند وه عات زن  سان ناجی می داند و خود را به الینا  او می وزن را جز ،مردانه است وامالً رویرردی

 ونندۀ درونتی وه ونفرل شود میگردد. در حقیقت سازووار دیوری نمایش داد   می ءدر ازدواج با او احیا

 را زنانوی بر ونفرل نامحسوس و نظارت اعمال امران و زنان و احیای زنانوی است در اسفقالل به میل

 بتا  ترتیتب،  ایتن  بته . استت  «ختانوادگی  حریم حاو در مردان ورزی یرت لزو  »و آن وند؛ می وراهم

 با و شد  ترثیر زندگی زنان عرصۀ در قدرت ورز، یرت مرد ۀابژ تولید و مردانه  یرت خواندن طویعی

ایتن   دانستفن  طویعتی  و متردان  بته  انهآزنان و ونش  ظهور هوونوی بر نظارت و ونفرل امفیاز اعطای
 ورهنگوارگردان سعی داشفه نو  . شود می شرسفه  در  ومفر ایهزینه با رو پیش یها مقاومت صات،
زعم وارگردان، ورهنتگ و ستنت از عوامتل    هالش برشد. به به ،وه در وشور وجود داردی را   ط و سنت
شرند و سعی دارد این مهم را دوبار   ساز سوژگی زنان سرپرست خانوار است. او سنت را درهم می درونی

ای  ود قوی هسفند. صتحنه های سرپرست خانوار خ و زن دندار  برسازد وه زن برای مووقیت نیاز به حامی
نمایانور این استت وته ریحتان ختود را      ،ریحان در آینه پس از محو بفار هسفیم ندن شاهد لوفآ وه در 

 .ستما زیرا آینه بازتابی از خودِ ؛پیدا ورد  و او تنها عامل مووقیت و شادی خود است
 
 (1302و یمحمود رضودیس و یویبهروز شع: زیدهلـ 2

 وننتد.  تنها زندگی متی امیرع ی وه با ورزندش است جوان  ی( زنهانیه توس یوشیوا  داسفان: ۀخالص
در  عمتد شتد  و  متفهم بته قفتل  یر   خیابانی  یبراار نزاع ،وه مع م بود  است (رضا عطارانو همسر شیوا

بته رضتایت   شتیوا بعتد از اینرته ومتی      .پدر دارد نداند وه شانورزند گیرند آنها تصمیم می است؛زندان 
بوویتد  امیرع تی  گیرد بته   شود، با وم  مددوار زندان و همسرش تصمیم می میامیدوار   خانوادۀ مقفول 

ایتت بتا ومت  و همراهتی     نهشیوا در تراپوی دریاوت رضایت برای همسرش استت وته در   .وه پدر دارد
 بویرد.    رضایتتواند از مادر مقفول  ع ی میامیر

 محل وار تداخ ی  ت روز؛ اولمنففب  ۀصحن
ستت وتردن   در و مشتغول  تتن دارد هشمانش و روپوش مفصوص بتر   شیوا عین  مفصوص وار بر



  262  ... زن سرپرست خانوار ةسوژ برساختبازنمایي و  نسرین محمدپور و همکاران / 

او . اش در وارگتا  حضتور دارد   با وسایل مدرسته و  خواند ترانه میامیرع ی . عین  با دسفوا  است ۀشیش
 ستال  میتان  مردی گو باو شیوا در حال گات .رود سمت دسفوا  سوهان عین  می مدادش را برداشفه و به

 .بیند را میامیرع ی شیوا . وه مدیر وارگا  است ست ا
 ونی؟وار میشیوا: داری هی

 .خوا  مدادمو بفراشم می :امیرع ی
 با دسفوا  آخه؟ شیوا: 

 ؟ع ی: هیه موهرامی
 وند. سمت صندلی هدایت می را بهامیرع ی شیوا 

 
 نخست دهلیز ۀصحن رمزگان اجتماعي: 2جدول 

 مدلول دال رمزگان
   .آمدزایی شیوا استدر محور اص ی وارگا  وار   –داخ ی  زمان و مران

صحنه و وسایل 
 صحنه

؛ وستتایل وتتار وارگتتا  ستتاخت عدستتی؛   
 عین  ۀشیش؛ صندلی

بایتد هنتد    آنهاشدن وقر دارد و اینره ا  ب   نشان از زنانه
 نقش ایاا ونند.

 لواس
 مفصوص وار   : لواسشیوا
 ونیار  مدرسه  ا :ع یامیر

 .عنوان وارگر و مادر است موقعیت شیوا به ۀدهند نشان

 پردازی ههر 
 بشتاش امیرع ی  خسفوی و والووی شیوا.

 و خوشحال است.
نشتتان از خستتفوی وی از ایاتتای  ی شتتیواوتتخشتم و والو 

 است.های مفنو   نقش

 گوو گات

بتترای حاتتو امیرع تتی تتتذور شتتیوا بتترای 
ارتواطتات  از . آرامش در محتل وتار استت   

 ماننتد نیز اسفااد  شتد  استت.       یروالمی
شتیوا و عتد  توجته     آلتود  بضت  های  نوا 

 امیرع ی 

های  ولیتمسئ نمایانور ع یحضور امیرو  آنها گویو گات 
و شا ل بتودن   ،مادر بودن: هندگانه و همزمان شیوا است

  .وود  ۀنارتربیت ی 
 

 
 نخست دهلیز ۀرمزگان فني صحن: 2جدول 

 مدلول دال رمزگان
وه گرهه شتیوا در مواجهته بتا جامعته      دارد موضو این سعی در مفوادر وردن  موقعیت سرباال   دوربین

 .است ناتوانامیرع ی های  روفار مقابل، استقوی 
 .استموقعیت شفصیت برای برجسفه وردن  و استامیرع ی پشت سر  نور پشت نورپردازی

ها برای ایجاد حس، بدبینی، تحمتل،   وه ا  ب این رنگ، بناش خاوسفری ،سوز سرد رنگ
 شود. یاسفااد  م آرامشو 

؛ صتتتتدای محتتتتی  موسیقی
دستتفوا  وتتارگران و 

 امیرع ی

روفته استت، صتدای آواز خوانتدن     گ پذیر بودن صحنه و وضتای شترل  برای واقع
 دارد. میت حضورش در این صحنهع ی اشار  به اهامیر
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ی وضعیت سالمت اجفماعی زنت ، های سرپرست خانوار اجفماعی پایین زن ۀطوق رمزگان ایدئولوژی :
وضتعیت اقفصتادی و   دارد،    خشونت قرار گروفه است و خود نیز بتا ورزنتدش خشتنونت والمتی    مورد وه

 .پردازد واری می دارد و به اضاوهسعی در جمع وردن پول وه شیوا  معیشفی ضعیف
 

 نخست دهلیز ۀ: تحلیل بارتي صحن2جدول 
 ؟است یعصوانشیوا والوه و  هرا

 ؟است ل انجا  ترالیف مدرسهع ی در محل وار مشغوامیر هرا
 وی یأرمزگان ت

 در مدرسه عصوانی است. ع یریاز روفار امشیوا 

 .وند ع ی با شیوا قهر ورد  و او را مفهم میامیر
 نیرمزگان معنابُ

 رمزگان نمادین تهدید/ تشوی   / دروغ؛ ؛ حقیقتاعفنایی بی؛ اهمیت/ مادر/ ورزند
 تواند یا نه؟ باید دید می ؛را با حقیقت مواجهه وندامیرع ی خواهد  شیوا می

 وند، باید دید پاسخ شیوا هیست؟ گویی می به دروغمادرش را مفهم  امیرع ی
 رمزگان ونشی

 مند ارجا  به مادر سرپرست مفعهد و د د ه

 لیت ومادربودگی و پدربودگی(ارجا  به زن سرپرست خانوار با دو مسئو

 ارجا  به گسست ورری و نس ی بین مادر و ورزند
 رمزگان ارجاعی

 
 خیابان ت خارجی ت روز: دو منففب  ۀصحن

 ع ی در حال قد  زدن هسفند.  امیر و شیوا 
   مامان هرا دیر اومدی دنوالم؟ :امیرع ی

 : بوفشید؛شیوا
 ؟اگه نرسم مشقامو تمو  ونم هی :ع یامیر
   .ونم : خود  ومرت میشیوا
 لشون.ها با ماشین میان دنوالشون، ماشین دارند زود میان دنوا بچههمۀ ع ی: بابای امیر

 .استشیوا عصوی و مضطرب 
 خریم؟   ع ی: هرا ما ماشین نمیامیر

 نشینند.  وشد و در صندلی ایسفوا  اتوبوس می دست او را می .ن پول نداریماآل ،خریم بعداً شیوا: می
   شد. سقاش باز می .ها داشت گند ع ی: بابای امیر از این ماشینامیر
 دارند. : اونا پولشیوا
   من خود  دید . ؛داریم  هم پول  ی: ماعامیر
  .: اونا وم هسفندشیوا
 ؟شه ع ی: موه هقدر میامیر

 د بس ون. ،شیوا: گرونه
  وند. گیرد: ما باید ماشین بفریم و قهر می از شیوا واص ه میامیرع ی 
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 دوم دهلیز ۀصحن رمزگان اجتماعي: 11جدول 
 مدلول دال رمزگان

 وند.  اسفااد  میمد از اتوبوس آیریت دردهد وه شیوا برای مد نشان می ایسفوا  اتوبوس   –خیابان  زمان و مران
صتتحنه و وستتایل 

 صحنه
 شیوا است. ی و موقعیتاجفماع ۀنشان از طوق ایسفوا  اتوبوس  

راحفتتی و معمتتولی  لوتتاس  لواس  
 زمسفانی

وجتود وصتل زمستفان     اجفماعی مفوس  شهری آنها و ۀطوق ۀدهند نشان
 است.

خشتتتتم و دارای شتتتتیوا  پردازی ههر 
 استت؛ اسفرس  و والووی 

ع تتی نیتتز  خستتفه و   امیر
 والوه است.

. پوشتش و ظتاهر او   های مفنو  است نشان از خسفوی وی از ایاای نقش
 ی،اجفماعی باید درحین ایاای نقتش متادر  ن زنی است وه در هنجار مویّ

 ایاا وند.نیز نقش پدری را 

وی شتتتیوا و گتتت و گاتتتت گووگات
ع ی سرشار از تعتار   امیر
   .است

شود بیننتد  بته حتس     باعث می ع یهای پرتنش بین شیوا و امیر دیالوگ
هتا   تعار  اینره همچنینو  دست یابدهای وی  همدلی با شیوا و مصیوت

   .نس ی استناشی از گسست 
 

 دوم دهلیز ۀرمزگان فني صحن: 11جدول 
 مدلول دال رمزگان
سطح هشم  هم دوربین

 مفاطب  
تتر یعنتی   بفشتی از وتل بتزرگ    شتیوا وه  ن این استمویّدوربین  ۀزاوی

 در جامعه در حال رخ دادن است.بسیاری جامعه است و این اتااا برای 
 گرایانه است. حس واقع ءبرای القا تضاد وم نورپردازی

های خیس  خیابانوند.  را مفوادر می ها حس بدبینی و ناراحفی شفصیت سرد رنگ
 است.   م شیوا از وضعیت بالتر یایو زمسفان هم در صدد القای حس 

 صدای محتی   موسیقی
   وآمویانس(

-برای ایجاد حس هتم ی  محصدای انففاب خیابان و ایسفوا  اتوبوس و 

 .است داسفانهای  شفصیتپنداری بیشفر مفاطب با  ذات

هتای هندگانته و    ایاتای نقتش  ؛ های سرپرست ختانوار  اجفماعی پایین زن ۀطوق ایدئولوژی :رمزگان 
 .آنها ضعیف و معیشفی وضعیت اقفصادی؛ مادرانوی قوی زنان سرپرست خانوار

 دوم دهلیز ۀصحن بارتيتحلیل : 12جدول 

 ؟روفه است ع یدنوال امیر به با تأخیرشیوا هرا 

 وند؟ یروفار م یعصوانشیوا  هرا

 ؟و ناراحت است امیرع ی معفر  هرا

 وی یأرمزگان ت

  .ع ی را مفقاعد وندامیردارد  یسعشیوا 

 .داردزمان و درس( را هم رونیوار ب ۀود د  یو پدری نقش مادرشیوا مسئولیت 

   .مادرش معفر  استبه شفصی(  ۀووسی  خاطر عد  امراناتهب ع یامیر

 نی  رمزگان معنابُ

 رمزگان نمادین / اروتوقر؛ اعفنایی بیاهمیت/ ؛ مادر/ ورزند
 وند. احساس ضعف میو  شیوا  عصوانی و والوه است

 شود. مفوجه تااوت سو  زندگی خود و دوسفانش میامیرع ی 
 رمزگان ونشی
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 مند ارجا  به مادر سرپرست مفعهد و د د ه

 سرپرست خانوار با دو مسئولیت ومادربودگی و پدربودگی(ارجا  به زن 

 زنان سرپرست خانوار ارجا  به مشرالت مالی

 ارجا  به گسست ورری و نس ی بین مادر و ورزند

 وود  و خانواد    یها نیازارجا  به تااوت 

 رمزگان ارجاعی

 
 شناسي فیلم نشانهـ  تحلیل جامعه

تترین  وارد مهتم  ییهتا  دستفورالعمل  شترل  در قتدرت  زنانته،  یهتا  نمودن تجربه مجازهای ترسیم در
در استفااد  از   آنتان  از اخفیتار  ست ب  بته  و شد  واسفطاعت مالی ضعیف بتدون همستر(   رویدادهای زنان

در  را زنانه یها شد ممنو شود وه عامل  پردازد و طوری نمایان می  می ..(. ماشین وی شفصی وها دارایی
هتای او در   تصویر وشیدن شیوا در وی م و وعالیتت  به ۀاز سوی دیور نحو ورد.جو و جست باید نوود مردان

زن وتداوار و   ۀگویای برستاخفه شتدن ابتژ    ،قوال ورزند، همسر و اشفغالش و عد  قوول درخواست طالا
 سرپرسفی خانوار ستر  ۀاز وظیا ،های مادری درحین ایاای نقش وهپذیر در قوال خانواد  است  مسئولیت
 همستفقیم بت  صتورت پنهتان و  یر   نفست به: ه استد. قدرت در اینجا از دو سازووار بهر  جسفزن باز نمی

 ۀدار بتودن زن را بازتولیتد و ابتژ    ن پرداخفه است و گافمان خانهریت زن در آیقداست خانواد  و لزو  مد
به همسر و ر در قوال تعهد اشدن زن وواد زن در خانه را ترثیر ورد  است. از سوی دیور شاهد برساخت

تصتویر   هسفیم. در اینجا زنانوی مط وب وه در قامتت شتیوا بته    یو مرد یهای پدر برعهد  گروفن نقش
 است.« شوهر   حامی و خانوار  سرپرست دار  ووادار برساخت زن  خانه»است،  شد  وشید 

نمایتانور   ،بتاوجود اشتفغال   ،نهتا آهتای او و عتد  توانتایی متادر در استفجابت       وجود ورزند و خواست
وخترج و سترووب   ونند بته متدیریت دختل    میزایی دارند و سعی شرالتی است وه این زنان در درآمدم

 ه مردانته شدن وقر با توجته بت    ن زنانه..( وه مویّ. اشین وداشفن مهای ورزند بپردازند و هخواسف ۀاسفناخو
 از مشا ل است.بسیاری بودن  

 

 یریگجهینت و بحث
زن سرپرست خانوار در ستینمای بعتد انقتالب در     ۀبرساخت سوژ بازنمایی و بررسیصدد این پژوهش در

به هه صورتی  یینمایسزن سرپرست خانوار در این آاار  ۀسوژوه  دپاسخ ده سؤالسه وی م بود تا بدین 
پتژوهش، زنتان    نیت در ا یبررست مورد  میوت  سته در هر  برساخت شد  است. نفایج حاوی از آن است وه

آاتار   نیزنان سرپرست خانوار موجود در اد. نا سرپرست خانوار به طرا مفف ف از نهاد خانواد  طرد شد 
 طتور بته  .هستفند  مشتفر   یهتا و هالش هاد د ه یو حف رسانی یها پیمشفر  و ت یها نشانه دارای
 یرا ازپتا  اواما آنچته   ،استتهمت  و ،ییتنها همچون وقر، ییها مشرالت و د د ه ریگ وانینوبر گر ،مثال
 یا اشتار   تواند یو م را دارد زنانه یزندگ یوه حرم ناج است عش  و احساس به طر  مقابل ،وردآ یدرم
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 وتر یوه زنان سرپرستت ختانوار در د   یدرصورت .زنانه است یایدن لیآشعش  پاشنه به این پندار وهباشد 
 یجمعت  یو زندگ یشفص یزندگ یال بهوه در ال یفیجنس یها شهیو و  یها در مواجهه با مردساالر  میو

 .رندیگ یقرار م ،آنها وجود دارد
این استت وته    ،دنگذار نمایش می ها در قوال زنان سرپرست خانوار به سازووارهای  الوی وه این وی م

 ی هتا  آزادی بته  رستیدن  درصتدد  زنان وه گشودن این مهم با اشفغال زنان، دربابگافمان مردساالرانه 
شتا ل   مستفقل  زن بتا  آن ارتوتاط  و واستد  آزاد زن ۀابتژ  خ ت   به، اند مالی با اسفقالل همرا  بیش ازحد

 پتی  در اوترادی  شترل هبت  شا ل زنان نمایش و همسران و پدران  یرت تحری  با ؛ همچنینپردازد می

 یسازووارهای از دیوریدسفۀ  آید. برمی مسفقل زنان در پی ونفرل ،وساد با و همرا  نامحدود هایآزادی
 زنان تمایل دادن طویعی ج و  با این است وه در گافمان مردساالرانه ،دنسعی در نقد آن دار ها وی م وه

 بتر  آهستفه  و همیشتوی  و با ونفرل ظریف نحوی  ب گردد می سعی و وابسفوی به مرد، حیا، به عاا  و

 زن» و تولیتد  «عایتف  زن» دلیتل به همین . شود تضمین قدرت مرد بودن( ۀس طزنان وتحت  عم ررد

 د.شومی  حذ « یرمطیع
صورت پنهان و  یرمسفقیم  نفست به: از دو سازووار بهر  جسفه است ها قدرت در این وی ماز سویی 

 ۀدار بودن زن را بازتولید و ابژ ن پرداخفه است و گافمان خانهست خانواد  و لزو  مدیریت زن در آبر قدا
ر در قوال تعهد بته همستر   ازن در خانه را ترثیر ورد  است. از سوی دیور شاهد برساخت شدن زن وواد

تصتویر   هتا بته   هسفیم. زنانوی مط وب وته در وتی م   یو مرد یهای پدر یا خانواد  و برعهد  گروفن نقش
( 2« حتامی شتوهر   ختانوار   دار  ووادار  سرپرست زن  خانه ۀبرساخت ابژ( »1 عوارت است از: وشید  است،

 ورز. خانوار عایف عش   زن  سرپرست ۀ( ابژ3خانوار مفعهد به خانواد  و شا ل   زن  سرپرست ۀابژ
در واقع تمامی زنانی وه در این سه وی م مورد بررسی قرار گروفنتد، ستعی در تغییتر و ستاخفن یتا      

هتای   ها، قتوانین نانوشتفه، و یشته    سنت ،گیرند شرو  دوبار  دارند، اما وقفی در مواجهه با جامعه قرار می
زنتان   گیترد.  نوتری را از آنهتا متی    ... هموی ورصت توانمندسازی و آیند  اندیشی مردانه وجنسیفی، برتر

اوم بتر آن  های مفف ف با ودهای ارزشی ح وه برخاسفه از دهه ،ها سرپرست خانوار منففب در این وی م
. استت، امتا در   .. پوشش، ادبیتات و نحوۀ ه شامل یر شدند ویخوش تغ دست دهه هسفند، تنها در سطح،

 هسفند.شد  در طول تاریخ سینما  های برساخت ها تررار تمامی زن این زن ،بطن و ماهیت
  ها تولید شتد  رست خانوار در این وی مزن سرپ ۀسوژ بازنمایی برساخفیوه درباب  ای عانی ورهنویم
 یهتا  زن داشفن قرار قضاوت معر  در ؛خانوار سرپرست یها زن نییپا یاجفماع ۀطوق از: عوارتند است،

مترد  بته زنتان مجترد      ۀشتد برستاخت  نوا  ؛آنان یو اقفصاد یشفیسرپرست خانوار جوان؛ مشرالت مع
 و یورهنو یها تااوت ؛خانوار سرپرست زنان یقو یمادرانو و هندگانه یهانقش یاایا ؛سرپرست خانوار

 یمیقتد  یهتا  ستنت  میترس و بودن وداوار مادر و ورزندان خاطرهب یگذشفوازخود ،مفف ف اقوا  یارزش
 یرمزگتان  دیت بازتول ۀچیدر از خانوار سرپرست یهازن قوال در یسازشهیو  ها میو نیا درزنان.  یگو یب  

به  یقدرت مردانه و گا  مفر لیدر ذ شد محدود یاوراد عنوان به نو زنا هگروف صورت آنها مورددر یقالو
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زنتان سرپرستت ختانوار     ییبازنمتا  ،یستاز یعت یطو یاسفراتژ به توجه با اما ند؛ا  شد د یوش ریتصو به نهاآ
 نمایدر ست  شتد   خ ت   یایوه دن ییگو ؛شودیم یدرون ،مفاطب در رییتغرقابلی  و یعیطو امور عنوان هب

یمت  روفهیپذ مفاطب جانب از و است داشفه وجود جامعه و خیتار بطن در وه شودیم یفیواقع نیجانش
 بته  را مفاطتب  و دهتد  یمت  ادامه خود اتیح به یسازیعیطو  یازطر ها میو نیا در زین یدئولوژیا .دشو

بته تحمیتل    ،سینما ،در پایان باید اذعان داشت وه ایدئولوژی ازطری  دسفوا  خود .وندیم لیتود سوژ 
ایتدئولوژی  را در ذهنیتت و   زنتد و بتذر    زنان سرپرست خانوار به مفاطتب دستت متی   مورد رمزگانی در

 وند. دیدگا  مفاطب واشت می
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