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Abstract 
Cinema is one of the types of media that are very important because it influences 

people's thoughts. They may distort reality in the process of representation. The 

issue of women and the perception of each culture and the way of presenting the 

model of the female character in cultural productions are among the best 

indicators in evaluating the performance of a system it is necessary to conduct 

research with the aim of representing the social base of women in popular Iranian 

cinema in the 70s. 3 movies are selected for analysis. Sampling among all 

popular movies has been done in a targeted way. The selected films are: Red, 

Dogfight Shukaran.The results show that in the 70s, in these three films, there is 

a special attention towards women and their issues, but each of the women is 

faced with men whose mental reserve originates from patriarchal hegemony is 

spontaneous satisfaction and replacement. It is for the social power of men. 

Women's reaction to men's domination is a cry for agency; But the rise of 

patriarchy is in front of them, because the relationships that women experience 

in society are influenced by ideology, which Althusser considers to be a 

misunderstanding. Women break the gender structure based on women/men so 

that they are not traditional but not modern either. Contrary to the reputation of 

the cinema of the 70s for women's cinema, the occurrence of hardware and cold 

repression by the ideological structure is the characteristic of the cinema of this 

decade. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 
In today's world, the media are very important and 

influence people and social realities. What the 

media represents shapes public belief. Cinema 

is also a medium. Influencing the social 

construction of reality from a media cinema 

made with unique features such as a million 

audience, the use of technology and technology 

in it and its transformation into a global 

industry that uses all human senses to mutually 

serve things such as entertainment and 

education of the audience and information. 

And... he will pay. On the other hand, it 

infiltrates various fields such as socialization 

and political advertising and conveys its 

messages to its audience. 

Today, popular cinema occupies a wide 

range in all countries and is produced with the 

intention of entertaining the audience and 

economic rotation of the cinema industry. The 

importance of this type of cinema is that it 

accounts for two-thirds of the cinematographic 

products of each country. On the other hand, 

large budgets are spent in this cinema, which 

can be evaluated in connection with 

government and private policies and programs, 

the product of which determines certain 

functions of men and women. It is in such a 

situation that the necessity of conducting a 

study in this field is raised . 

The current research is one of the research 

projects that study Iranian popular cinema of 

the 70s, so it sees cinema as a social 

phenomenon and raises the question of how the 

social base of women was represented in the 

popular cinema of the 70s. 

The researchers have focused the theoretical 

basis of the current research on the approach of 

Louis Althusser and Antonio Gramsci and 

feminist theory. The research question is, how 

is the social base of women represented in the 

popular cinema of the 70s? 

In the conceptual framework section, the 

theories of Gramsci, Althusser and finally the 

feminist theory are discussed, whose 

discussions in relation to becoming a 

man/woman are the beginning of all 

inequalities, controls, authorities and acts of 

domination. The concept of hegemony is rooted 

in the distinction that Gramsci makes between 

"coercion" and "consent" and considers them as 

mechanisms that are substitutes for social 

power. "Coercion means that states have the 

ability to use violence; Now, hegemonic power 

works to convince people to accept the values 

of a system, and this is a form of social power 

that is based on voluntary participation and 

consent instead of threatening or resorting to 

punishment and reprimand. 

From Gramsci's point of view, hegemony is a 

kind of intellectual and cultural leadership that 

is applied by the ruling class. 

 According to Althusser, there is an economic 

basis (production method, means of production, 

etc.) and a superstructure, which is made of a 

political and legal structure (state and legal 

system) and an ideological structure (church, 

political beliefs, etc.). has been According to 

Althusser, the main function of the 

superstructure is the reproduction of capitalism. 

The state and the legal system are "repressive 

machines that ensure the domination of the 

ruling class over the working class". 

Feminists believe that gender is not a natural 

phenomenon but a social phenomenon. 

Feminists believe in separating sex and gender 

and believe that a woman's gender has nothing 

to do with her rights; Because the differences 

between the two sexes are not inherent and 

these differences are educational and arise from 

the teachings of socialization and assimilation 

of gender with social role. 

 2- Methods:  

The main questions of the research are: How 

are ideological propositions about women 

represented in Iranian popular cinema in the 

70s? How are traditional women and modern 

women represented in popular Iranian cinema 

in the 70s? How is the resistance of women 

against hegemony represented in Iranian 

popular cinema in the 70s? 

The research has been done with the help of a 

semiotic qualitative method. The statistical 

population of the research is all the popular 

films of Iranian cinema, which were produced 

in Iran from 1370 to 1380. Sampling was done 

in a purposeful way. The selected films are: Red 
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(1377), Dog-killing (1378 and 1379), Shukaran 

(1379). 

3- Results: 

The study and analysis of these three films 

shows that they represent the damaged 

relationships between men and women. Men 

and women who, especially in Shukran and 

Red, have different opinions and beliefs about 

society, the world, and men and women. 

Women believe and believe that a woman's 

gender has nothing to do with her rights; 

Because the differences between the two sexes 

are not inherent, but men do not believe so. 

These couples represent a society that is in 

turmoil in the transition from tradition to 

modernity. The results of this study show that 

in these three films there is a special attention 

towards women and their issues. Women are 

the main characters of these films. Especially 

the women who violated the traditions and 

customs of the society and can be considered as 

modern women who, in the process of 

transition from tradition to modernity, have 

come to understand their independence, express 

their identity and individuality and have shown 

off their power in front of society and men, 

especially in dog fighting 

4- Conclusion:  

 But these free women are the victims of the 

ruling hegemony and the patriarchal discourse 

that resorts to all kinds of harassment to impose 

itself on women. They question this rule. But 

the rise of patriarchy is against the cry of female 

agency, which ranges from insults and 

humiliation to beatings and rape. The modern 
woman in this era knows that if she does not 

resist, men will penetrate into the smallest 

experiences of her daily life and destroy her; In 

their daily life, they try to be people who do not 

behave according to habits and habits. They 

should distance themselves from common 

sense and think as much as possible about their 

job, ability and goal. In other words, they have 

found the edge of rationality to some extent and 

have defined principles and values for 

themselves. They assume the main roles and 

become active activists, because they step into 

the public arena and leave the closed and 

limited space of the house and the private arena. 

In this decade, we are facing the decline and 

weakening of the family's power and the 

increasing display of power in the public sphere 

and legal institutions. 
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 مقاله پژوهشی 

 70  دهه   در   ایران   پسند عامه   سینمای   در   زن   اجتماعی   پایگاه   بازنمایی 

 3اسداله بابایی فرد ،2زادهمهران سهراب ، *1زاده شیوا آقابزرگی

 ، کاشان، ایران.دانشگاه کاشان، یگروه علوم اجتماعمسائل اجتماعی ایران،  یشناسجامعه دانشجوی دکتری . 1

 .یرانکاشان، ا ،دانشگاه کاشان انسانی،دانشکده علوم  ،. استاد گروه علوم اجتماعی2

 .یرانکاشان، ا، دانشگاه کاشانه علوم انسانی،  دانشکد  ،دانشیار گروه علوم اجتماعی -3

 
 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

-فصلنامه جامعه .70در دهه  یرانپسند ا عامه ینمایزن در س یاجتماع یگاهپا ییبازنما (.1401) .فرد ییبابا ، اسداله  ؛هزاد سهراب، مهران  ؛زاده یآقابزرگ  ، یواش  استناد: 
 .  47 -24(: 4)4  فرهنگ و هنر، ناسی ش

 

 

 

 

 

  

  

   1401آبان،  6 تاریخ دریافت: 

 1401، بهمن 4تاریخ پذیرش: 

    1401بهمن،    10 : انتشار آنالین 

 
 

 

 

 

 

 

بازنمایی، زن، هژمونی،   کلیدی: های واژه 

 ایدئولوژی 
 

 
 

 چکیده 
ها  زیرا بر باورهای افراد تأثیرگذار است. رسانه  ،هاست که اهمیت فراوانی داردسینما یکی از انواع رسانه

ی  ی ارائهواقعیت بپردازند. موضوع زن و تلقی هر فرهنگ و نحوهممکن است در فرآیند بازنمایی به تحریف  

ها در ارزیابی عملکرد یک نظام است؛ بنابراین  الگو از شخصیت زن در تولیدات فرهنگی، از بهترین شاخص

ضروری    70ی  پسند ایران در دههانجام پژوهشی با هدف بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه

  پسند به روش هدفمندعامه  هایفیلم یکلیه  بین   از   گیری نمونه. اندشدهانتخاب  تحلیل  برای  فیلم 3است.  

دهد در  شوکران. نتایج نشان میکشی و  ، سگقرمز:  از  اند عبارت  شدهانتخاب  هایاست. فیلم  گرفتهانجام

ای به سمت زنان و مسائل آنان وجود دارد، اما هر یک از زنان در  در این سه فیلم توجه ویژه  70ی  دهه

می قرار  مردانی  اندوختهبرابر  که  ذهنی گیرند  باور  ی  به  که  است  مردساالرانه  هژمونی  از  برخاسته  شان 

ی  ی قدرت اجتماعی مردان است. واکنش زنان در برابر سلطهگرامشی رضایتی خودانگیخته و جایگزینی برا

  مردان، فریاد عاملیت است؛ اما طغیان مردساالری در برابر آنان قرار دارد، زیرا روابطی که زنان در جامعه 

داند. زنان ساختار جنسیتی مبتنی تأثیر ایدئولوژی است که آلتوسر آن را بدفهمی میکنند تحتتجربه می

به   70ی  شکنند تا سنتی نباشند اما مدرن هم نیستند. برخالف شهرت سینمای دههمردان را میبر زنان/

افزاری و سرد توسط ساختار ایدئولوژیک، ویژگی سینمای این  سینمای زن، وقوع سرکوبی از جنس سخت

 دهه است.  
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 و بیان مسئله   مقدمه  -1
ها الگویی  های اجتماعی تأثیرگذارند. رسانهها اهمیت بسیاری دارند و بر افراد جامعه و واقعیتدر جهان امروز رسانه 

شوند. آنچه  ها و باورهای آن دگرگون میکه جامعه، ارزش ی طوربهگذارند،  از روابط انسانی و اجتماعی به نمایش می

طرف  ای که در بازنمایی معنا بیدهد. سینما نیز رسانه است. رسانهکل میکنند باور عمومی را شها بازنمایی میرسانه

)ملکی،   است  قدرت  روابط  بازتاب  گاه  و  لویی 9:  1391نیست    باورهای   دارای  را  سینما (  1388)  نیز  1آلتوسر   (. 

.  کندمی  حفظ  و  بازتولید  را  فرودستی  و  فرادستی  مناسبات  و  روابط  سازی،سوژه  فرآیند  کهطوری به  داند، می  ایدئولوژیک

  سبک  باورها،  ها،ارزش  ها، ایدئولوژی   تواندمی  سینما.  نیست  فرهنگی  هایقالبدوراز  به  و   خنثی  سینما  وی  نظر  به

  که   است  این  دارد   اهمیت  آنچه  البته.  بگذارد  تأثیر  آن  بر  و  بدهد  نشان  را  جامعه  یک  فرهنگ  کلیطوربه  و  زندگی

  و   کسرایی )  گذاردمی  تأثیر  واقعیت   اجتماعی   برساخت   بلکه  دهد نمی  نشان  هست  که   گونهآن  را  واقعیت  سینما

  فرد منحصربه هایی  ای ساخته با ویژگیاجتماعی واقعیت از سینما رسانه  برساختتأثیرگذاری  (.  160:  1396  مهرورزی،

انی که تمام حواس انسان را به  شدنش به صنعتی جهیلتبدمانند مخاطب میلیونی، کاربرد فن و تکنولوژی در آن و  

ی و ... وی بپردازد. از سوی دیگر در  رساناطالعگیرد تا متقابالً به اموری مانند سرگرمی و آموزش مخاطب و  کار می

پیامهای مختلفی مانند جامعهساحت نفوذ کرده و  تبلیغات سیاسی  انتقال  پذیری و  را به مخاطبینش  دهد.  هایش 

ای برای  ها و تأثیراتی یکی از مظاهر تمدن جدید هنر، متنی فراگیر و رسانها چنین ویژگیبدیهی است که سینما ب

 (. 2-4: 1395شود )شکری، های رمزگذار قلمداد میانتقال داللت

برقرار  ارتباط توانندمخاطبان می از  بسیاری تعداد  و... با نویسنامهیلمفکارگردان،  هنر   تولیدکنندگان در سینما 

خود   به سمتصورت گاه مخاطبانی روشنفکر و گاه مخاطبانی عامه را  ینبدساز  ( و فیلم2:  1393کنند )سبحانی،  

ی وسیعی را به خود اختصاص داده  پسند امروزه در تمامی کشورها گسترهدین ترتیب سینمای عامهبکند.  جذب می

شود و تردیدی در ضرورت تولید آن وجود  ید میسرگرمی مخاطب و چرخش اقتصادی صنعت سینما تول  قصد بهو  

دهد  سوم محصوالت سینمایی هر کشور را به خود اختصاص می-ی است که دو به حدندارد. اهمیت این نوع سینما  

توان با  شود که پیوند آن را میهای کالنی در این سینما صرف می(. از سوی دیگر، بودجه45:  1387نژاد،  )طالبی

ارزیابی کرد. سیاستریزیمهها و برناسیاست برنامههای دولتی و خصوصی  هایی که محصول آن در ها و بودجهها، 

است. در چنین شرایطی است که لزوم انجام ی برخی عملکردهای زنان و مردان در سطح جامعه  کنندهسینما تعیین 

زهای آن و بسیاری از موضوعات را  های جنسیتی و مرشود که طبیعتاً اتخاذ سیاستمطالعه در این حوزه مطرح می

گیرد و یا  دهد که انجام نمیکند. اهمیت انجام مطالعه در این حوزه زمانی خود را بیشتر نشان میطرح و بررسی می

از آنسیاست نبردن  بهره  با  انجام میهااقدامها  گذاران  مراکز قدرت و  یی نسنجیده  دهند که به خشم و عصبانیت 

کند. چنین فضایی سبب  شود و فضا را برای اعمال خشونت آشکار فراهم میژه زنان، منتهی میویهمچنین مردم، به

تعالی و زیبایی و حقیقت کنترل کردخشونت را می  ؛ اما شودهای روانی و گاه فیزیکی میآسیب  بنابراین  ؛  توان با 

بهپژوهش که  انجام میهایی  کیفی  روش  به  بهویژه  فرشوند  برای  بستری  یا  مثابه  نمایشگاه  یک  اسباب  کردن  اهم 

گیران این دهند. بسیاری از پژوهشگران و اساتید از بهرهها را پاسخ میسرایش شعر و داستان هستند که این نیاز

ها  کند رویکرد و نگاهی است که سازمانبیش از هر چیز پژوهش را کاربردی می  آنچهوجود  ینبااها هستند.  پژوهش

آن  دارند.  آن  مبه  در سطح وسیع یها  و  استان  بر یک شهر،  تعیین کنند.  توانند گفتمان حاکم  را   چراکهتر کشور 

وساز و فضای  شان به حدی است که با مدیریت ساختتفریحی گستره  -هایی چون شهرداری و سازمان رفاهی سازمان

ند تبدیل کنند به عبارتی با  توانکالبدی شهر و یا مدیریت اوقات فراغت در شهر، آن را به مکان و فضای دیگری می
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و امکان مقاومت    آوردهعملزدگی فضای کالبدی شهر جلوگیری به  توانند از جنسیت ارتباط گرفتن با پژوهش حاضر می

پژوهش حاضر   آزار و مزاحمت را فراهم کرده و امنیت را برای تمامی افراد فراهم کنند.  هرگونهی زنان در برابر  بالقوه

شرح داده   امنیت با کاهش خشونت، ضرورت انجامشاناست که با کمک به تعالی و فراهم آوردن    هایی یکی از پژوهش

پسند، از است. سینمای عامه  70ی  ی زمانی دههپسند ایران در بازهی این پژوهش سینمای عامهشد. بستر مطالعه

ب جستجو کرد. با تمام شدن جنگ  های پس از انقالپسند ایران است. علتش را باید در سالعناصر مهم فرهنگ عامه

پسند ایرانی رونق گرفت. در دوران پس از جنگ ایران و عراق و بهبود وضعیت اقتصادی ایران، مصرف فرهنگ عامه

ی ایرانیان پسند ایرانی نیز به عنصری اساسی در زندگی روزمرهپسند خارجی، فرهنگ عامهدر حین ورود فرهنگ عامه

عنوان شخصیت  شکل گرفت که با حضور زن به   70ی  (. در همین زمان سینمای دهه14  :1390بر،  بدل شد )شهلی

 ی کش سگ توان در فیلم  ی آن را میهمراه شد. نمونه  60ی  ها نسبت به سینمای دههها و نقش پررنگ آناول در فیلم
در   70ی  ییرات جامعه در دههیابد. تغای مردساالر، ارتقاء میرغم حضور در جامعهدید که پایگاه اجتماعی زن، علی

ی اوج بازنمایی این تغییرات است. اهمیت این تغییرات بر  نقطه   یکشسگ کند. فیلم  های گوناگونی نمود پیدا میفیلم

های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و هنری جستجو کرد. امور فرهنگی  کسی پوشیده نیست و علت آن را باید در ساحت

دهند؛ به همین دلیل تغییر در یکی از این  اند و پیکری واحد را تشکیل مییگر متصلیکد به  و اجتماعی زنجیروار  

را موجب میها تغییر در حوزهحوزه  ارائه شود. موضوع زن و تلقی هر فرهنگ، نظام و نحوههای دیگر  الگو از ی  ی 

ییرات آن است )میرفخرایی  ها در ارزیابی عملکرد یک نظام و تغشخصیت زن در تولیدات فرهنگی، از بهترین شاخص

یابد؛  رسد و اهمیت بیشتری میبه نظر می  تأملقابل(. پس چگونگی بازنمایی زنان در سینما  196:  1390و فتحی،  

گیرند. این امر ما را مجاب ها قرار میبه آن   احساساتشانزنان در تحلیل نهایی در تعامل با مردان و انتقال    چراکه

گذاری در این  ریزی و سیاستی زنان داشته باشیم تا به شناخت، برنامهطالعات حوزه کند تمرکز بیشتری بر ممی

رغم نیازمندی به شناخت، پیرامون  وجود در ایران علیینبااها رسیده و امکان آگاهی، اندیشه و خرد فراهم شود؛  حوزه 

ای  است که بعضاً نتایج ناامیدکنندهپسند تحقیقات اندکی صورت گرفته  ی سینمای عامهموضوع بازنمایی زن در حوزه

دهد زنان چنان شده نیز نشان میدهد. مطالعات خارجی بررسیی زنان نشان میشدهرا در رابطه با تصویر بازنمایی

و گفتمان پدرساالری و تبعیض جنسیتی در فیلمبازنمایی می باشند  باید مادر  تنها  نمایی  ها جلوهشوند که گویی 

های کلیدی  گونه نگاه کرد که گاه نقشتوان این از واقعیت زندگی در جامعه است. منابع داخلی را می  کند و بازتابی می

داده زنان  به  اول  نقش  قالب کلیشه یا  در  موارد  اغلب  در  زنان  اما  دارد های جنسیتیشده؛  ای که در جامعه وجود 

زناند. نفوذ و قدرت بالمنازع کلیشهبازنمایی شده دگی زنان روند دستیابی به حقوق و برابری را  های جنسیتی در 

ی  ی انسانی به نابودی سرمایهی فرهنگی و انسانی جامعه. اختالل در توسعه مختل کرده و مانعی است در راه توسعه 

ازاینانسانی می پیشرفت است،  برای رشد و  امید جامعه  از جنس مطالعهانجامد که تمامی  ی حاضر،  رو مطالعاتی 

در این زمینه   دهند.ای خود قرار میهای توسعهگذارانی است که امور زنان را در اولویت سیاستی سیاستدهندهیاری

در    70ی  پژوهش حاضر توجه خاص خود را به بستر اجتماعی و فرهنگی و تغییراتی معطوف کرده که سینمای دهه

است متولدشده  آن  عبارت .  دل    و   دیده  را  وی  بازنمایی  و  زن  تاریخی،  گذاری  و  اجتماعی   و  فرهنگی  بستر  در  یبه 

 جنگ  چون  تحوالتی  با  مرتبط  و  شودمی  حاکم  جامعه  بر  70  یدهه   که در  کند و متوجه باورهایی استمی  شناسایی

  این   بیند و هدفمی  اجتماعی  کامالً   ایپدیده  مثابهبه  را  سینما  حاضر  یمطالعه  بنابراین  است؛  سازندگی   گفتمان  و

  باورهای   چه  کند؛می فراهم  عامه  هنر و   فرهنگ  برای  را  موقعیتی   چه  سیاسی  و اجتماعی  بستر  شود  مشخص  که  است

.  یابندمی  بازتاب  چگونه  عامه  هنر  در  و  دهندمی  هنر  به  سویی  و  سمت  چه  باورها  این  کند؛می  تولید  را  ایدئولوژیکی

  درواقع . رسدمی به نظر بدیع کندمی فراهم زن اجتماعی  پایگاه بررسی برای مطالعه این که بستری و فضا جهتازاین 



 
 

  
  

  26 .70در دهه  یرانپسند اعامه  ینمای زن در س یاجتماع یگاهپا یی بازنما و همکاران،   زادهی آقابزرگ   یوا،ش

  

فرهنگ و هنر یشناس جامعه  ی فصلنامه علم . 47 –  24 ، ص 1140  زمستان  ،چهارم م، شمارهچهاردوره    

 کمتر موردبررسی  پسندعامه  سینمای  در  زن  اجتماعی  پایگاه  بازنمایی   بر  ازآنپس  سازندگی   و  جنگ  ی پدیده  تأثیر

  با   شدهانجام  کشور  داخل  در  که  هاییپژوهش  ویژهبه  ها پژوهش  سایر  دیگر،  طرف  است. از  قرارگرفته  محققین پیشین

  بررسی   به  بازنمایی  رویکرد  از  برخاسته  مشابهی  فرضیات  و  اهداف   با   ها آن   از  بسیاری  اند کهمواجه  اساسی  یاین مسئله 

اند و به نگاهی عاری از جانبداری کمتر پایبند  پرداخته   ایران  های سینماییفیلم  و   ها سریال  در  ها آن  تصویر  و  زنان

  است   دولتی  ایدئولوژیک  هایدستگاه  با  زن  اجتماعی  پایگاه   تصویر  پیوند   شودمی  احساس  که  خالئی  رویاند. ازاینبوده

 هژمونی  برابر  در  زنان  مقاومت  گیرینادیده  امر  این   و  شد  اشاره  آن  به  تریشپ   که  است  بستری  همان  با  مرتبط  که

  پژوهش   نظری  مبنای  محققینراستا است که    این  در.  است  شدهپرداخته   آن  به  پژوهش  این  در  که  دارد  پی  در  را  حاکم

 اند. کرده متمرکز  1گرامشی  آنتونیو آلتوسر و لویی رویکرد را بر حاضر

آورد که پایگاه اجتماعی زن همراه میشده محقق را به شناخت زن در سینما ترغیب نموده و این پرسش را بهموارد ذکر

 چگونه بازنمایی شده است؟   70ی پسند دههدر سینمای عامه

 پژوهش   یشینۀ پ . 2

 ی تجرب   یشینۀ پ  . 2- 1

 رویکرد   یک  سازیمفهوم  بر  سینمایی  مطالعات  در  آفریقایی   زنان  بر  نگاهی  عنوان  تحت  ایمطالعه  در(  2012)  2الرسون 

  نقدی   و  کند می  پیشنهاد  نگاریتاریخ  یک  ساخت  برای  را  ایایده  وی.  است  متمرکز  سینما  در  آفریقایی  زنان  یمطالعه  برای

  این .  کرده  مطرح  را  ایشدهجنسیتی  های بازنمایی  مطالعه  این .  کند می  ارائه  آفریقایی   زنان  سینمایی  عملکرد  از  فمینیستی

(  2021)  3ساندارانار  و  نادو.  سینمایی   یخیره  نگاه   و  آفریقایی  زنان   بازنمایی   میان   متمایز  است  رقابتی   بر  تالشش  مطالعه

  های شخصیت  که  دهند می  نشان  «موردی  یمطالعه:  هند  سینمای  در  زنان  هویت  بازنمایی  و  فمینیسم»   بنام  ایمطالعه  در

  زنده   خود  یروزمره  زندگی   در  ها کلیشه  و  اجتماعی  انگ   از  و   هستند   زیبا   و  جسور  چقدر  ماالیاالم   فیلم   صنعت  در  زن

  بازنمایی   سمت  به  را  اتهام  انگشت  و  کنندمی  بحث  معاصر  یجامعه  در  زنان  مصائب  مورد  در  نمونه  هایفیلم  تمام.  مانندمی

 دهه  سینمای  در  زن  نقش  تطبیقی  بررسی  عنوان  تحت  ایمطالعه  در(  1393)  خاوری.  دهندمی  نشان  جامعه  در  زنان

  ایران  هشتاد  و  هفتاد  یدهه  سینمای  در  زنان  بازنمایی  چگونگی  بررسی  دنبال  به  فمنیستی  رویکرد  با  ایران  هشتاد   و  هفتاد

  و   زنان  از  شدهطبیعی  هایبرداشت  که  است  این  هدفش  مطالعه  این.  است  فمنیستی  نقد   بر  تأکید   و  تطبیقی  رویکرد  با

  در  معناها این تطبیق ازآنپس و  سینما در ها آن شدهتثبیت و قالبی   معناهای و  سلیم عقل  با   مطابق و ایکلیشه الگوهای

 توجه  با  داشته،  هشتاد  و  هفتاد   هایدهه  در  زن  نقش  که  فرازوفرودهایی  مطالعه  این.  دهد  نشان  را  هشتاد   و   هفتاد  هایدهه

 زن   از  واقعیت  بر  منطبق  بازنمایی  درصدد  و   کندمی  بررسی   را  سینمایی،  هایسیاست  و  اقتصادی  اجتماعی،  هایزمینه   به

  سادگی   همین  به  و  بسآتش  ده،  فیلم  سه  و   هفتاد؛  یدهه   از  شهر  پوست  زیر  و  کشیسگ  سارا،  فیلم  سه  راستا  این  در.  است

  شدهانتخاب  هایفیلم.  است  شدهآوری جمع   ایکتابخانه  و  اسنادی  منابع  کمک  به  ها داده.  اند شدهانتخاب  هشتاد  یدهه  از

  و   شدهداده   محوریت  و  اولویت  سینما  به  فمنیستی  نقد  به  مطالعه  این  در.  اندشدهبررسی   توصیفی-تحلیلی  روش  به

  دو   در .  اندشدهداده  تطبیق  دهه  دو  این  سینمای  اساسبراین  سپس.  است  شدهگرفته  نظر  در  جامعه  در   موجود  هایگفتمان

  نقش   بازنمایی   در  زیادی  تغییرات  اما  دارد  وجود  بسیاری  گفتمانی  تغییرات  و  دیدگاهی   هایتفاوت  هشتاد  و  هفتاد  یدهه

 
1-  Antonio Gramsci 
2-  Ellerson 
3-  Nadu & Sundaranar 
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  و  کنندمی  پنهان  را  جامعه  در  قدرت  نابرابر  روابط  دهه  دو  این  سینمایی  هایجریان.  شود نمی  دیده  دهه  دو  این  در  زن

 بنامِ  خود  یمطالعه  در(  1398)  مقدمداوری  و  آبادیدولت  عظیمی  .دهندمی  ارائه  زن  ویژهبه   و  جنسیت  از  قالبی  معناهای

  زنان   جایگاه  که  دهندمی  پاسخ  پرسش  این  به  اسالمی  انقالب  از  بعد  و  قبل  سینمای  در  زنان  نقش  و  حضور  بازنمایی

  نشان   پژوهش  هاییافته.  است  کرده   تغییراتی  چه(  1392-1347)  اسالمی   انقالب  از  بعد   و   قبل  سینمای  در  سینماگر

 دوره   در.  است  قبل  با  مقایسه  در  ها جایگاه  اغلب  در  زنان  مشارکت  افزایش  «سازندگی»   دوره  شاخص  ویژگی  که  دهدمی

  خود  از  پیش   دوره  از  بازیگری  جزبه  هاجایگاه  تمام  در  زنان  حضور  تولیدشده،   هایفیلم  تعداد   کاهش   باوجود  «اصالحات»

  نویسندگان.  است  کالن   سطح  به  توجه   خارجی،   و  داخلی  مطالعات  مشترک  فصل  .است  بوده  مواجه  مشارکت  افزایش  با

 دوش   بر  را  زنان  ناخوشایند   یزیسته   یتجربه   مسئولیت  و  دیده  فرهنگی  و  اجتماعی  بستر  در  را  سینما  و  زن  موضوع

.  اندپرداخته   مردان  و   زنان   یویژه  زندگی   سبک  تولید  و   متفاوت  پذیریجامعه  به  که  اند گذارده  اجتماعی  نهادهای  و  ساختارها

 .اندنپرداخته  زنان فهمیدرون به چندان شدهبررسی  مطالعات

  را  زنان  اجتماعی  پایگاه  آن  اساس  بر  و  گرفته  نظر  در  تاریخی  رویدادی  عنوانبه   را  انقالب  شدهمطرح  داخلی  مطالعات

  نگاریتاریخ  و   شده  گشوده  ها آن  برابر  در   که  است  وسیعی  اندازچشم  از  حاکی   شدهبررسی  التین   مطالعات   .اندکرده  ارزیابی

  است،   شدهگرفته  نظر  در  رؤیاگونه  رسانه  عملکرد  مطالعات  این  در.  رساندمی  یاری  زنان  سینمایی  عملکرد  فهم  به  نیز

  را   موضوعاتی  کمتر،  جسارت  با  داخلی  مطالعات  .یافت  آگاهی  سینما  در  زنان  تصویر  پنهان  هایالیه  از  بتوان  کهچنان 

  پژوهش .  کنند  بررسی  و  کرده   تقسیم  را  هادوره  اندتوانسته   محققین  و  بوده  فراهم  بیشتر  هاآن  هایداده  که  اندکرده  انتخاب

 بودن   کیفی  و  شودمی  منجر  تعمیم  در  ناتوانی  به  امر  همین  و  دارد  را  سیاسی  ایدوره  انتخاب  چون  محدودیتی  حاضر

 به   ایران  سینمای  زنان  که  کرده   انتخاب  را  ایدهه  حاضر  یمطالعه  وجودبااین. کندمی  کمک  امر   این  تشدید   به   نیز  مطالعه

  زنانگی  برساخت از کنند؛ می تعریف را خود یزنانه هویت پیرامون  هایارزش مجدداً پرداخته؛ بازاندیشی  به محققین نظر

  احتمال زنانگی انبوه این در  زن اجتماعی پایگاه  بررسی.  کنند می متولد را ایران در زن سینمای نتیجه در  و  گرفته فاصله

  و فرهنگی  ساختار  عملکرد  پی  در  پژوهش  این  محققین اما  شود؛  دانسته  پیشین هایپژوهش  تکرار  و بیهوده  امری  رودمی

  ضمنی  معانی و پنهان هایایدئولوژی از ها آن کند،می رخنه زنان وجود بطن  در دهه همین در  که هستند  حاکم هژمونی

  فراهم   اجتماعی-فرهنگی  بستر  این  در  زن  سینمای  مفهوم   رفتن  سؤال  زیر  امکان  بنابراین  گویند؛می  سخن  زنان  میان  در

  حاضر،   پژوهش  تمایزات  از  دیگر  یکی   .شودمی  تقویت  واال   اجتماعی  پایگاه   تثبیت  در  زنان  شکست  احتمال  و  شودمی

  .است ها آن  یذائقه  و عوام مصرف نوع و  زندگی سبک به توجه و پسندعامه سینمای شناخت و گزینش

 

  نظری  مالحظات  . 2- 2

 پژوهش   برای  ایشاکله  توانندمی  یکدیگر  کنار  در  که  گرددمی  اشاره  مرتبطی  نظریات  به  مفهومی  چارچوب  بخش  در

.  کندمی  هدایت  زنان  اجتماعی  پایگاه  پیرامون نظریاتی  ساخت  به  را  محقق  ها یافته  تحلیل  عبارتی به.  شوند  محسوب  حاضر

  حس  هافیلم  محتوای  بر  حاکمیتش  و  هژمونی  حضور  که  هدف  این  با.  شودمی  پرداخته  گرامشی  آنتونیو  ینظریه   به  ابتدا

 مطرح  فمینیستی  ینظریه  نهایت   در .  شودمی  مطرح  او  ایدئولوژی  و  آلتوسر  ساختاری  مبحث  ادامه  در.  خیر  یا   شودمی

  اعمال   و  اقتدارها  ها،کنترل  ها،نابرابری   تمامی   برای  است  آغازی  مرد /    زن  به  شدنتبدیل  با  رابطه  در  آن  مباحث  که  شودمی

 .سلطه
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 گرامشی   آنتونیو   ی نظریه  در   هژمونی   مفهوم .  2- 2- 1

  وضعیت  یا  رهبر  هژمون،  الملل،بین  روابط  در.  است  شدهگرفته  یونانی  زبان  از  و  است  رهبری  معنای  به  لغت  در  هژمونی

  واحد،   یک  آن  در که  گیردمی  فرض   را  جمعی  سازمان  و  اجتماعی   نظم  از  ایدرجه   رهبری،.  هاستدولت  از  گروهی  رهبری

 کشورهای  بر  المللبین  نظام   در  است  قادر  بزرگ  قدرت  یک  که  دانند می  نفوذی  را  هژمونی  برخی،.  دارد  تریعمده  نقش

 .(2-3: 1385 کرمی،) است نوسان در سلطه تا رهبری از نفوذ این میزان.  آورد وارد دیگر

  ائتالف   این   و  دارد  وجود  اجتماعی   هایگروه  از  بعضی  بین  موقتی   ائتالف  وضعیت  این  در  که  دارد   اشاره  وضعیتی   به  هژمونی

 اقتدار  این  اعمال.  شود  منجر  هستند  نیز  فرودست  که  هاگروه  دیگر  بر  هاگروه  این  کامل  و  تام   اجتماعی  اقتدار  به  تواندمی

  بنابراین  است؛  افراد  در   رضایت  ایجاد   طریق  از  بلکه  نیست،   حاکم   افکار  مستقیم  تحمیل  یا   زور  بردنکاربه  طریق  از  تنها

  کنیم  حفظ  را  هژمونی  توانیممی  زمانی   تا  تنها  ما.  رسدمی  نظر  به  طبیعی   هم  و  مشروع  هم   مسلط،  طبقات   بین  در  قدرت

 همیشه  که   معنی   بدین   باشند،   داده شکل  بوده  مدنظرشان  که  چارچوبی   در  رقیب   هایتعریف  تمامی به  مسلط،   طبقات  که

  فرهنگی   اجماع  و  رضایت  تولید،  معنی  به  هژمونی  گرامشی،  منظر  از.  دهیم   جلوه  طبیعی  را  هژمونی   و  کنیم  تالش  باید 

 این  بر  گرامشی.  گیردمی  شکل  خودانگیخته  و  خودساخته  رضایت  نوعی  که  است  معنی  این  به  هژمونی  عبارتیبه .  است

  برخالف   اما  دارد؛  سروکار  نیرنگ  و  فریب  با  و  است  زورمندانه  همیشه  و  دارد  پایین  به  باال  از  حالتی  ایدئولوژی  که  است  باور

  عرف، .  آیددرمی  سلیم  عقل  شکلبه  روازاین   است؛  شده  تنیده  انسان  یروزمره  زندگی  ابعاد   تمامی  در  هژمونی  ایدئولوژی،

 کهچنان  باشند؛   داشته  هژمونیک  قالبی  توانند می  شد   ذکر  که  مواردی  یهمه...  و  رسوم  سلیقه،  زدن،  حرف   رفتن،  راه  عادات، 

 .(49: 1398 کیا،صادقی) اندقرارگرفته   هژمونی یسیطره تحت که نشوند متوجه افراد

 ی منزلهبه  را  هاآن  و   شود می  قائل   «رضایت»  و  «اجبار»  بین  گرامشی  که   دارد  ریشه   تمایزی   در  هژمونی  مفهوم

  که دارند را  توانایی  این  ها دولت  که   معناست  بدین   اجبار. »داندمی هستند  اجتماعی   قدرت های جایگزین  که  هایی مکانیزم

  عمل  نظام  یک  هایارزش   پذیرفتن  برای  افراد  کردن  متقاعد   جهت  هژمونیک  قدرت  کهآن  حال  کنند؛  خشونت  اعمال

  بر  مبتنی  شود،   متوسل  توبیخ  و   تنبیه  به   یا   کند   تهدید  کهآن  جایبه  که   است  اجتماعی   قدرت  از  شکلی   این   و   کند می

  که  شودمی  گفته  فرهنگی  و  فکری  رهبری  از  نوعیبه  هژمونی   گرامشی،  منظر  از.  «است  رضایت  و   داوطلبانه  مشارکت

 سرکوبگر  نیروهای  و   قانونی  یا   اجرایی  هایقدرت  که  اجباری  از  هژمونی  بنابراین  کنند؛می  اعمال  را  آن  حاکم  یطبقه 

  با  را حاکم  نظم روشنفکران گرامشی،  نظر به. است متفاوت گیرد، می کار  به حاکم نخبگان یسلطه  حفظ برای را فیزیکی

  و   عادالنه هاآن  انقیاد  که  رساندمی  نتیجه  این  به  را  شدگانسرکوب  که  کنندمی  حفظ  آن  یاشاعه  و  خود  بینیجهان  تولید

  طرف بی  فضای  یک  عنوانبه  ظاهراً  را  خود  که  است  سیاسی   رهبری  ساخت  نوعی   هژمونی  ترتیببدین.  است  ناپذیراجتناب 

  منافع   و  واقعی   آگاهی  شناخت  از  را  ها توده  هژمونی  کهدرحالی  دهد؛می  نشان  مختلف  سیاسی   هایخواسته   ثبت  منظوربه

 است  مردم  عمومی  منافع  با  نخبگان  یخودخواهانه  منافع  تلفیق  هژمونی  مشترک  احساس  روازاین.  داردمیباز  خود  بنیادی

 .( 81-82: 1399 پوراصفهانی، فیروزیان  و عبدالملکی قنبری)

  معانی  ساخت فرآیند  همین  با هژمونی. است افزاریسخت رویکردهای و خشونت بدون رضایت  دهیسازمان هژمونی، 

  باور   این  به  و  شوندمی  پذیرجامعه  هاتوده  وضعیتی  چنین   در.  دارد  افزارینرم  رویکردی  رویازاین  و  دارد  سروکار  القاء  و

 کهآن  از  بیش   را  هاتوده  حاضر  پژوهش . کنند  مخالفت  آن  با  نباید   و  است  تغییر  غیرقابل  شانسیاسی  وضعیت   که  رسندمی

  نظام   و  جنسیتی  هایکلیشه  زنان،  یروزانه   زندگی  بودن  تغییر  غیرقابل  مورد  در  و  گرفته  نظر  در  زنان  بگیرد،  نظر  در  مردان

  پسندعامه های فیلم  در هرآنچه عبارتی به.  است هژمونی به  زنان واکنش به بردن  پی  دنبال به  و  کندمی  اشاره مردساالری
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  به   منجر  که   حاکم  مسلط گفتمان  قالب  در کندمی القا  زنان   به نوعی به  شود، می  بازنمایی  او  اجتماعی   پایگاه و زن  مورد  در

  شویم   متوجه  که  است  این   هدف.  شودمی  شناخته  هژمونی  عنوانبه  بردارند،   قدم   شودمی  مردان  فرادستی   و   ها آن  فرودستی

 صورت   مقاومتی   ندارد،  سلطه  استمرار  و   بازتولید  برای  جز  نفعی  که  مداومی  هایمغزشویی  و  القائات   این  برابر  در  زنان

  نفی  خود  آگاهی  و   کنشگری  توان  با  را  سلطه   این  تکرار  و  استمرار  زنان  آیا  خیر؟  یا  گویندمی  نه  هاآن  خیر؟  یا  دهندمی

  اقداماتش  تا   کند می  انتخاب  را  خود  ابزار  سلطه  استمرار  این  چراکه  شده؛ برگزیده  هژمونی  که  نیست  راههبی  خیر؟  یا   کنند می

 . نباشد  روسیاه  عمومی افکار برابر  در و دهد  جلوه موجه را

 الگوی ساختاری لویی آلتوسر   .2-2-2

ی تولید، وسایل تولید و ...( و یک روساختار وجود دارد که از یک ساختار  به نظر آلتوسر یک مبنای اقتصادی )شیوه

شده است. به سیاسی و حقوقی )دولت و نظام قانونی( و یک ساختار ایدئولوژیک )کلیسا، باورهای سیاسی و ...( ساخته 

ماشین سرکوبی هستند که تسلط  »داری است. دولت و نظام قانونی  ی اصلی روساختار بازتولید سرمایهنظر آلتوسر، کارویژه

طبقهطبقه  بر  را  حاکم  میی  تضمین  کارگر  عرضهی  تنظیم  به  نظام  دو  این  میکنند«.  کار  نیروی  با  ی  و  پردازند 

ایدئولوژیک برای سرمایههای اجتماعی مبارزه مینارضایتی آورد و مردم به دنبال نظام  داری مشروعیت میکنند. نظام 

کند. به نظر آلتوسر روساختار  داری کمک میشوند که به بازتولید نظام سرمایههایی میها و منزلتایدئولوژیک صاحب نقش 

خود را از این اصطالح روشن   صورت دقیق و صریح منظوردارد. آلتوسر هرگز به  از مبنای اقتصادی خود »استقالل نسبی«

روساختار می آلتوسر  نظر  به  تنها محدودکنندهنکرد.  اقتصادی  زیربنای  و  بر جهان بگذارد  را  تأثیر خودش  آن تواند  ی 

برد اصطالح »تعین در آخرین لحظه« است. بدین معنی که میان  تواند باشد. اصطالح دیگری که آلتوسر به کار میمی

ی روابط است که شاهد مبنای اقتصادی  ط پیچیده و متقابلی وجود دارد و تنها در پایان این شبکه مبنا و روساختار رواب

  تواند می  زیربنا  بر  و  دارد  نسبی  استقالل  روساختار  که  بود   عقیده  بر این  آلتوسر  (.94-92:  1394)اسمیت و رایلی،    هستیم

 .دانستمی  کنندهنتعیی نهایی  تحلیل در را زیربنا وجودباشد؛ بااین گذارتأثیر

ایدئولوژیکی« تالش میآلتوسر در مقاله  ایدئولوژی مارکسیستی را بر کند نظریهی »ایدئولوژی و دستگاه دولتی   ی 

ی روساخت ی الگوی پایهنامند، کشف کند. وی دربارهها مناسبات اجتماعی تولید میاساس بازتولید آنچه مارکسیست 

 گوید: چنین می

اند که علیت خاص  شدهبیند که از »سطوح« یا »مواردی« تشکیلصورت ماهیتی میساختار هر جامعه را بهمارکس  »

و روساخت که خود دو سطح یا مورد   (ی اقتصادی )نیروهای تولید و مناسبات تولیدکند: زیرساخت یا پایهآن را بیان می

ختلف: مذهبی، اخالقی، حقوقی، سیاسی و ...( را دارد«.  های مایدئولوژی)و ایدئولوژی    (قانون و دولت) حقوقی  -سیاسی

میازاین  تعیین  را  روساخت  پایه  روی  منظر  متقابل  تأثیرگذاری  ظرفیت  و  است  پایه  از  مستقل  نسبتاً  روساخت  کند. 

 زیرساخت را دارد. 

سیاری دارد بازتولید  مقاله آلتوسر به چگونگی بازتولید مناسبات اجتماعی تولید توجه نشان داده است. آنچه اهمیت ب

ای که وجود دارد این است  اما نکته  تأمین کرد؛   حدودی  تا توان این بازتولید را  قدرت کار است. با پرداخت دستمزد می

بنابراین روساخت یعنی بازتولید مناسبات تولید، مناسبات اجتماعی بین سرمایه    که کارگر باید تسلیم ایدئولوژی نیز باشد؛

به نظر آلتوسر دستگاهدارند را تأمین میداری ریشه ی تولید سرمایهیوهو کار را که در ش ایدئولوژیک دولتی  کند.  های 

ایدئولوژی هدایت میبه ایدئولوژیک است )طور گسترده به کمک  (. وی  strinati،  1388  :207-200شوند و کارشان 
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که از وجودی تاریخی و    داندمی  فاهیم در هر مورد خاص(یا م  هادهیها )تصاویر، اساطیر، انظامی از بازنماییایدئولوژی را  

ها، از علم متمایز است چراکه ی معین برخوردار است. ایدئولوژی در مقام نظامی از بازنمایینقشی خاص در یک جامعه

(.  104  - 109:  1386)فرتر،    معرفت( است  یمنزله تر از کارکرد نظری )کارکرد بهاجتماعی مهم-در ایدئولوژی کارکرد عملی

را می ایدئولوژی  اتحادیهتوان خانواده، مذهب، آموزشعامالن    عامه فرهنگهای گروهی و  های کارگری، رسانهوپرورش، 

شود که کننده، تأمین میدانست. از نظر آلتوسر، بازتولید مناسبات تولید از طرف روساخت، یعنی دستگاه دولتی سرکوب

عامه را بخشی از دستگاه های گروهی و فرهنگ  کند. آلتوسر رسانهق استفاده از ایدئولوژی کمک میاش از طریبه وظیفه 

ایدئولوژی مظهر روابط خیالی افراد با    -:  گیردبرمی  درایدئولوژی سه نکته را از منظر آلتوسر    داند.دولتی ایدئولوژی می

عنوان موضوعات ایدئولوژی افراد را به  –ایدئولوژی نیرویی مادی در جوامع است.    –شان است.  شرایط واقعی موجودیت 

های ایدئولوژیک دولتی  علت اختالف میان دستگاه(.  207-200:  1388)استریناتی،    کندهای خاص استیضاح میایدئولوژی 

های  که یک دستگاه دولتی سرکوبگر وجود دارد، انبوهی از دستگاه  درجاییهای سرکوبگر دولتی این است که  هو دستگا

دارد   وجود  دولتی  فرد،  ) ایدئولوژیک  عمل می175-177:  1393بابایی  با خشونت  سرکوبگر  دستگاه  دستگاه  (.  و  کند 

 کند. های نرم عمل میایدئولوژیک با ایدئولوژی و روش

 ی فمینیستی نظریه   .3-2-2

فمینیسم در لغت به معنای طرفداری از تساوی سیاسی و اجتماعی زنان و مردان است و در غرب به طرفداران حقوق  

ای است داند و ایدئولوژی رفع میشود. فمینیسم بینش و شناختی است که نابرابری یا ستم جنسی را قابلزن گفته می

اکثریت    (.234:  1392ابری و ستم جنسی است )کرمی و محبوبی شریعت پناهی،  که تأکیدش بر از بین بردن این نابر

سوزان جیمز دیدگاه    (.3:  2001کند« )بلور،  پایان تبعیت و پیروی زنان را دنبال می»نظر دارند که فمینیسم  زنان اتفاق 

داند، ستمی که غیرقانونی  ده میدهد: فمینیسم زنان را نسبت به مردان محروم و ستمدی شرح می  گونهاینکلی فمینیسم را  

   (. 112: 1980)هاردینگ،  و غیرمنصفانه است

به   هاای اجتماعی است. فمینیست ای طبیعی نبوده بلکه پدیدهند که جنسیت پدیدهاها بر این باوری فمینیست مهه

های دو جنس،  تفاوت  چراکهکه جنس زن، ربطی به حقوق او ندارد؛  اند  بر این باورو    معتقدندتفکیک جنس و جنسیت،  

سازی جنس با نقش اجتماعی است. از  پذیری و همگونجامعههای  آموزهاز    برخاستهها تربیتی و  تفاوتو این ذاتی نیست  

اند. پس تربیت و  ضعیف شدن زنان شده   سببهای تربیتی،  بلکه نقش  فریده استاها طبیعت زنان را ضعیف نینظر آن 

های  ای دو جنسی ایجاد کرد که تمام فرصتها باید جامعهبه نظر فمینیست   زنان است.فرهنگ، عامل اصلی ستم به  

     (.1375)جاگر،  که هرگونه تبعیض علیه زنان، غیرقانونی باشدطوری اجتماعی برای زنان و مردان مساوی باشد. به

»پدرساالری« )مردساالری( است.    هومگیرد، مفپردازی فمینیسم مورداستفاده قرار مییکی از مفاهیم اساسی که در نظریه

های  های گروهها و فرصتها، تجربههایی است که نابرابری را بین مسئولیتپدرساالری نظامی کلی از ساختارها و فعالیت

ها این  دهد. ادگار و سج و یک بر این باور است که: فمینیست ویژه زنان و مردان مورد تأکید قرار میمختلف جامعه، به

ی جنس مذکر و ستمی که بر  ی سلطه یافتگی جوامع بر پایهیابی و نظاماند تا به چگونگی ساختح را به کار گرفته اصطال

شکل نابرابر و از راه نهادهای گوناگونی چون دولت، خانواده و... بین مردان و زنان  شود، مادی و نمادین بهزنان وارد می

می پدرساالر  :شودتقسیم  رادیکال  ساختاری فمینیسم  را  آن  و  دانسته  زنان  بر  مردان  جهانی  و  مطلق  حاکمیت  را  ی 

داند. در گفتمان پدرساالرانه،  ها میهای بیولوژیک در بین آنآورد که مفاهیم زنانگی و مردانگی را ویژگیحساب میبه

شود و انتخابی برای دانسته میها از استقالل  کنند نوعی نگرانی و بهره نبردن آن تالشی که زنان برای برقراری ارتباط می
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شود. میل و رغبت برای پرورش کودکان و نگهداری افراد دیگری که به کمک نیاز دارند در  برقراری ارتباط محسوب نمی

طلبی و تالش زنان برای دسترسی به برابری، گیرد. حس مشارکتمقایسه با کارهای پردرآمد، کمتر موردستایش قرار می

که با اصطالحات جای اینشود و در هر مورد بهطلبانه توصیف میموفقیت و فقدان استعداد رقابتها در کسب  ضعف آن 

شود. گفتمان پدرساالری دانشی حقیقی  ها خالف استانداردهای مردانه ارزیابی میهای آن خودشان ارزیابی شوند، روش

جتماعی و فرهنگی است که شکل خاصی از دانش  ای اهای طبیعی زنان و مردان نیست بلکه برساختهدر رابطه با تفاوت

که مردان و زنان را با صفات متضادی  کند. از سوی دیگر، عالوه بر ایناساس تبعیض جنسیتی را تولید می  و معانی بر

طورکلی مردان را در موقعیت برتر و زنان را کند، بهمانند عقل در برابر احساس و استقالل در برابر وابستگی توصیف می

 (.90و  91: 1392بختیاری و نصیری، )دهد در موقعیت فروتر قرار می

ها، ابتدا، در این ادعا است که این جامعه است و نه طبیعت که شکل زندگی مردان و  ها با غیرفمینیستتفاوت فمینیست 

ه به شکل نامشروعی  ک  گرفتهشکل   ایگونهبه های جنسیتی  اند که هویتها مدعیکند. دوم فمینیست زنان را تبیین می

ها بر سر اهمیت نسبی نیروهای اجتماعی و  ها و غیرفمینیست سازند. ممکن است فمینیست مردان را بر زنان مسلط می

 نظراختالف جنسیتی    مراتبسلسلهی گستردگی و مشروعیت  طبیعی در ایجاد جنسیت با یکدیگر مباحثه کنند و درباره

چندان    ،شوندیعنی زن و مرد تقسیم می  ؛ها به دو نوع انسان متضادکه انسان  فرضپیشاما بر سر این    ؛داشته باشند

به   مؤنثهای مذکر و  کنند که بر این امر تمرکز کنند که چگونه انسان ها تالش میعمیقی ندارند. فمینیست  یمجادله

سیاست انتقادی که با خود   رغمعلیشوند. فمینیسم،  ی شوند و در این فرآیند مردان فرادست مزنان و مردان تبدیل می

ها جنسیت را فمینیست است که خواهان تغییر یا ویرانی و براندازی آن است.    ایدارد، درگیر حفظ همان نظم جنسیتی

اجتماعی می تبدیلدستاوردی  بهدانند.  است که  زنانه  اتخاذ هویت  و  پذیرش  معنای  به  زن؛  به یک  ی خود، نوبه شدن 

ی زنان به  منظور تشریح رویکرد ویژهها بهدهد. برای مثال، ممکن است فمینیست های زنان را شکل میی کنششالوده

  ها متوسل شوند. بازتولید مادری اثر نانسی کودوروف  فرد آنشناسی منحصربهسکس و عشق به منزلت اجتماعی یا روان

های  شود. کودوروف قصد دارد بازتولید مادری در نسلیت جنسیتی متوسل میتفسیر فمینیستی پرنفوذی است که به هو

کند  ای کسب کرده که همچون نیرویی روانی عمل میمختلف را مطرح کند. به نظر کودوروف زنان هویت جنسیتی زنانه

رد. دختران با مادرهای خود  گیشناختی از روابط عینی، به کار میدارد. کودوروف الگویی روانو زنان را به مادر شدن وامی

کنند. درواقع، دختران مادر  آلی که آرزو دارند باشند درونی میکنند، دختران مادران خود را چون ایدهپنداری میهمذات

:  1392)سیدمن،    هاستی آن شان جای دارند. مادر بودن جزئی از خویشتن زنانه شوند چراکه مادران در درون روان می

ی اجتماعی بود.  شدهی یک گروه سرکوبمنزله ی فمینیستی، به رسمیت شناختن زنان بهشرط ظهور نظریهپیش (.288

که  دهد، بر این باور است که هنگامیمیالدی ارائه می 70ی های زنان آمریکا در دههدر تحلیلی که از جنبشجون کسل 

کند که این  بیند، خود را متعهد میای مید و زنان دیگر را همچون گروه تحقیرشده کند، خوآگاهی یک زن ارتقاء پیدا می

شان به مردان یعنی  های اولیهشرایط را تغییر دهد. به باور کسل برای دست یافتن به این رویکرد، زنان باید از وابستگی

کردن یا برتر دانستن زنان دیگر، خود   جای تحقیرها باید بهفرهنگ خود را رها کنند. درواقع آن   خانواده، نژاد، طبقه و یا

رسد، اما فرض این دیدگاه بر  شده است. دیدگاه کسل، منطقی به نظر میرا بخشی از گروهی بدانند که از زنان تشکیل

 (.  3: 1398)لگیت،  های دیگر هویت یک زن جدا کردتوان از بخشاین است که جنسیت را می
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 روش پژوهش   - 4
  شناسی، نشانهکاررفته.  بهشناسی  نشانه  متغیرها  بین  یرابطه   ایجاد  و  سینمایی  آثار   کارکرد  و  ساختار  فهم  برای 

(.  159: 1397 خاچکی، لطفی و اکبری) است یانشانه  هاینظامبر اساس  معنا یمبادله و گیریشکل چگونگی یمطالعه

ها و  شناسی را مطالعه یا علم نشانهنشانهل  برد. استوارت هامی  ک بهرهفیس  جان  شناسینشانه  الگوی  از  حاضر  پژوهش

شوند. رهیافت  ها خوانده میداند که نوعی رمزگشایی از نشانهی حامالن معنا در فرهنگ میمنزلهبهها را نقش کلی نشانه

کند که فن شعری بازنمایی خوانده  زبان چگونه معنا را تولید می  کهنیادارد و    سروکارشناسی با چگونگی بازنمایی  نشانه

 شود. ها پرداخته میهای موجود در متن فیلمها و نشانهبنابراین در پژوهش حاضر به رمزگشایی از پیام؛ شودمی

  ...  و  ررفتا  لباس،  ظاهر،  اجتماعی است که  رمزهای  سطح،  نخستین.  کند می  بررسی  را  رمزگان  از  سطح  سه  الگو  این

.  شودمی  تحلیل  روایت و...  در این سطح دوربین، نورپردازی،.  دارد  نام   فنی   رمزهای   دوم،  سطح .  شودمی  بررسی  بازیگران

  مقاومت   کمترین  تا  کنند می  ترکیب  باهم  را  دوم  و  اول  سطح  رمزهای  دارند که  قرار  ایدئولوژیک  رمزهای  سوم  سطح  در

(. در پژوهش حاضر در سطح نخست، ظاهر، لباس، رفتار و  54:  1397  کیانپور،   و   الفقراییخادمباشند )  داشته  را  مخاطب

 .شده استپرداخته ها ، در سطح دوم، دوربین، نورپردازی و در سطح سوم به ذکر ایدئولوژیشدهطرحمواردی از این قبیل  

 تولیدشده  ایران  در  1380  تا   1370  سال  از  که  است  ایران  سینمای  پسند عامه هایفیلم  کلیه  پژوهش   آماری  یجامعه

  شود؛ می  مصرف   پایین  و  متوسط  هایگروه  ویژهبه  «مردم   عموم»  یوسیلهبه  که  هستند  آثاری  پسندعامه  های فیلم.  است

  با  فیلم  موضوعمرتبط بودن    سینما و علوم اجتماعی و  نظرانصاحب  نظر.  هستند  پرفروش  هایفیلم  فهرست  در  بنابراین

فیلم  زنان  اجتماعی   پایگاه  انتخاب  دیگر  بودهمعیارهای  نمونهها  هدفمند   گیریاند.  روش    انتخاب   هدف،  زیرا  بوده؛   به 

کشی  (، سگ 1377قرمز ) :  ازاند  عبارت  شده انتخاب  هایفیلم.  باشند  تحقیق  اهداف   و   نیازها  پاسخگوی  که   بوده   هایی فیلم

  در انتخاب  برای  را  پسندیعامه هایزیرا مالک  نیست،  پسند عامه  «کشیسگ»  فیلم(.  1379شوکران )   (، 1379و    1378) 

 .کرده استجلب    انتخابی  ینمونه   را برای قرارگیری در  نظرانتوافق صاحب   اش نسبت به زنان،ویژه  اما رویکرد  ندارد؛  نمونه

انتخاببه کمک سکانس  انتخاب سکانسفیلم  ل یوتحلهیتجزشده  های سه فیلم  پیوسته است. معیار  به وقوع  ها  ها 

زنان نقش اول    -2شوند.  در سکانس مربوطه، نقش اول فیلم محسوب می  قرارگرفتهزنان مدنظر  -1شامل مواردی است:  

اند توان گفت در سکانس موردنظر توانسته می  کهی طوربه  توسط محققین، حضور پررنگی دارند  شدهانتخابهای  در سکانس

کشمکش، در    - 3های اصلی فیلم تأثیرگذار باشند.ببرند و یا روی شخصیت  ش یپ بهقصه و روایت فیلم را تغییر داده و یا  

ر سکانس  کنند و به هر ترتیب محور اتفاقات اساسی دکنترل می   را  آنو یا زنان    دادهرخ سکانس موردنظر توسط زنان  

 ای در قصه و روایت فیلم دارد. کنندهشده نقش اساسی و تعیینسکانس انتخاب -4موردنظر هستند. 

شناسی  ، سپس جداول مربوط به سطوح نشانه شده استای از هرکدام آورده  ها ابتدا خالصه برای تحلیل هریک از فیلم

 . شده استدادهها و توضیحاتی در رابطه با چگونگی بازنمایی زنان و ایدئولوژی شدهمیترسفیسک 

  بیرونی اعتبار  و  دهد؛ درونی مقوالتش پاسخ می اعتبار  به  اعتبار،  کمی  هایسنجش  با  مقایسه  در کیفی  یمطالعه یک

  معانی   کمی   و  کیفی  هایتحلیل  رد  تعمیم.  انداخت  قیها به تعوآن  بررسی  و  دیگر  هاینمونه  گردآوری  هنگام  تا  باید  را

 مواد   از  ایمجموعه  در   شده تعیین  پیش  از  مقوالت  کاربست  برای  کیفی  پژوهش   ظرفیت  به  تجربی،   تعمیم .  دارد  متفاوتی 

 (. 71-72: 1395 شکری،)انجامدمی بیرونی  اعتبار به طریق این از که دارد اشاره تجربی

 تحقیقی   یارائه  مدعی  محقق  تحقیق،  تفسیری  ماهیت  به  بوده؛ و بنا  متن   بر  مبتنی   هامقوله  تعیین  حاضر  پژوهش   در 

 . نیست بیرونی بااعتبار پذیر تعمیم
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 ها تحلیل یافته   - 5
وی متأهل و دارای دو    .آیدبه تهران می  رئیسش که تصادف کرده از زنجانبرای مالقات    محمود:  ی فیلم شوکران خالصه 

سیما از  کند. گیرد و رابطه را تمام میمی وجدان عذابکند. ی خود میفرزند است؛ اما پرستار بیمارستان، سیما را صیغه

می محمود  است.  باردار  میاو  سیما  اما  شود؛  سقط  بچه  شود.خواهد  مادر  می  خواهد  تهدید  را  محمود  که  سیما  کند 

کند که رابطه را به پدر وی خواهد گفت.  مود فاش خواهد کرد و محمود نیز او را تهدید میشان را نزد همسر محرابطه 

خرد اما پشیمان شده  انتقام گالن بنزینی میقصد  به  سیما.  کندمیقتل  را تهدید به    سیما  پس از شنیدن خبر،سیما  پدر  

 شود. سوزی شده و کشته میدچار آتش اشی خودرو درراهو 

کند. سیما در خرید به او کمک  محمود در رابطه با خرید کادو برای همسرش با سیما صحبت میی سکانس اول: خالصه 

 کند. کند. محمود در رابطه با خواندن صیغه با سیما صحبت میمی

 « شوکران »   فیلم   برای   شناختی نشانه   سطوح   تفکیک - 2  جدول 

 مشاهدات  رمزگان  سطوح بازنمایی 

 رمزگان اجتماعی  واقعیت 

سیما: لباس تیره در بیمارستان، لباس  

هنگام خرید، مشتاق   دار طرحروشن و روسری 

رابطه و مصرف سیگار، بازی با عروسک، پیروی از  

 70مدهای دهه 

ی محمود: لباس تیره، سبک زندگی و ذائقه

غذایی سنتی، پیشنهاد صیغه در رستوران و  

 صحبت از ادای مناسک مذهبی

 رمزگان فنی  بازنمایی 

 کنتراست: نبود یا کم بودن کنتراست.

نماها: دور و متوسط، نمای دور و نزدیک  

 در خانه

 ی دوربین: افقی زاویه

 رمزگان ایدئولوژیک  ایدئولوژی 
ی، بازنمایی پارادوکسیکال زن  شکنسنتتابوشکنی، 

 مدرن و زن سنتی.

 

بینند. سیما  سیما نزدیک در ورودی بیمارستان است. او و محمود همدیگر را لب در آسانسور می  ی سکانس دوم: خالصه 

 ین است.جنسقطکند. محمود خواهان محمود را از باردار بودنش مطلع می

 « شوکران »   فیلم   برای   شناختی نشانه   سطوح   تفکیک - 3  جدول 

 مشاهدات  رمزگان  سطوح بازنمایی 

 اجتماعی رمزگان  واقعیت 

دار، راه  لباس روشن، روسری طرحسیما: 

 رفتن ناامیدانه 

تراشی، لباسی تیره، عصبانی، بهانهمحمود: 

 شوکه شدن از خبر بارداری 

 ها در پارکینگ وجود ستون
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 رمزگان فنی  بازنمایی 

 نمای ابتدایی: معرف 

متوسط، دور و  و پارکینگ: پله راهنماهای 

 کلوزآپ 

 به پایین   باالزاویه دوربین: 

 کنتراست باال در پارکینگ 

 ایدئولوژی 
رمزگان  

 ایدئولوژیک 

ی مادرانگی،  گفتمان مردساالری، مطالبه

 گریز )گریز از تعهد، وفاداری و مسئولیت( استراتژی

 

 صیغه   پیشنهاد  محمود.  دارند  فیلم  در  اصلی  نقش  محمود  و  سیما  که  دهد می  نشان  شناختینشانه  دوم  و  اول  سطوح

  سیما   نخست،  سکانس  در  تر،مشخص   صورتیبه.  رسدمی  پایان  به  رابطه.  شودمی  باردار  سیما.  دارد  مذهبی   عقاید  و  دهدمی

  کردن  بازی.  رسدنمی  نظر  به  سنتی  زنی  سیگار،  مصرف  و   70  یدهه  مدهای  از  پیروی  رابطه،  به  اشتیاقش   دادن  نشان  با

 را  باورش  و  بودن  سنتی  نیز  محمود.  باشد  داشته  اشاره  شدن  مادر  به  او   میل  بر  ناخودآگاه  طوربه  تواند می  عروسک  با  وی

  شده تمام  محمود  برای  رابطه.  ندارد  رابطه  یادامه  به  امیدی   سیما  دوم،   سکانس  در.  دهدمی  نشان   مذهبی  مناسک  برخی  به

  هایستون  وجود.  شودمی  عصبانی   و  متعجب  شنودمی  را  بارداری  خبر  وقتی   بنابراین،  است؛   مشخص  آن  تکلیف  و  است

 .دارد وجود محمود و سیما یرابطه در که  است موانعی از حاکی  پارکینگ

  و   عاشق  ظاهراً  که  دهدمی  نشان  شوکران  فیلم  در   را  مردی  و  زن  یرابطه  باال  جداول  در  شدهمطرح  هایایدئولوژی 

 تشخیص  شانمتفاوت  زندگی  سبک  و  بینیجهان  از  توانمی  را  امر  این  و   دارند   متفاوتی  یزیسته   هایتجربه  اما  اند،معشوق 

  مردساالری  ذهنیت  و   مرد  طرف  از  هنجارشکنی  به  میل  و  زن  در   تنهایی  احساس  حاصل  صرفاً  رابطه  از  مقصودشان.  داد

  آگاهی   شناخت  از  را  مخاطب  محمود  عبارتیبه.  کندمی   پنهان  را  آن  اساسی  ساختار  سینما  که  است  تصوراتش  بر  حاکم

  دستاوردی   ها فمینیست   باور  به که  خود  بودن  مرد   بازنمایی  به   و داردمیباز  اشمردساالری یدرباره بنیادی  منافع  و واقعی

  یک   عنوانبه  را  حقش  سیما.  کندمی  برقرار  دو  آن  میان  را  ایرابطه   که  است  مرد  و  زن  مطالبات.  پردازدمی  است،  اجتماعی

  که   کنند می  کسب  ایزنانه  جنسیتی  هویت  زنان  کودوروف  نظر  به.  شناسدمی  رسمیت  به  فرزندش  داشتننگه  برای  مادر

  دارم،نگه  موبچه  خواممی  من   کشم، نمی  مو  بچه.: »داردوامی  شدن  مادر  به  را  زنان  و   کندمی  عمل  روانی  نیرویی  همچون

  کرده   شرعی  راآن  صیغه   با  که هرچند  داند می  رسمیت  فاقد   را  رابطه  این  محمود اما  ؛«بشم  مادر  خواممی  نیست که  خالف

  باید !  بودم؟  نگفته  باشی،   مواظب  باید  بودم  گفته: »پذیردنمی   را  فرزندش  نگهداری  مسئولیت  جنینسقط  به  اشاره  با  و  است

.  «بدم  باید  کور  چشمم.  داره  جریمه  فقط  نمیاد،   حساببه  قتل  ماهگی  4  تا   نیست،  کشتن...  همینه  راهش  تنها .  بندازیش

 مواظب  با  کند، می  استیضاح   خاص  های ایدئولوژی   موضوعات  عنوانبه  را  افراد  ایدئولوژی  که  طورهمان  جااین  در  محمود

  به   صیغه  ماجرای  در  که  طورهمان  وی.  کندمی  استیضاح  را  او  مادری،  و  ماهه  4  فرزند  نداشتن  اهمیت  و  سیما  نبودن

  را آن   آلتوسر  که  اششرعی  و  مذهبی  باورهای  به  جنینسقط   مورد  در  نیز  اکنون  بود  کرده  رجوع  اشمذهبی  باورهای

 دارای  را  سیما  حتی  محمود.  کند  وفصلحل   را  مشکل  دارد  تمایل  آن  یواسطه به  و  شودمی  متوسل  داندمی   افزارینرم

  نسبت  اکنون  و  همسرش  به  نسبت  را  خود  تعهد  و  وفاداری  و   داند؛نمی  فرزند  کردن  بزرگ  و  شدن   مادر  به  نسبت  حقوقی

  یا  و  شکنیسنت  توانمی  دیه  و  پول  با  که  کندمی  اعالم   و  اندازدمی  سیما  گردن  به  هم  را  تقصیر  و  شکسته  سیما  به

  ها آن   مصرف  به  او  که  هستند  اشیاء  و  نیستند  انسان  فرزند  و  زن  گویی.  کرد  جبران   را  جنینسقط   از  ناشی  هنجارشکنی

  معینی   مدت  برای  را  زن  کاالی  دهد می  ترجیح  وی   دیگر،  سوی  از.  دهد می  ترجیح  ماندن  بر   را  گریز  راه  محمود. پردازدمی
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  آورده،دستبه   باالتری  اجتماعی  پایگاه  که  حاال   و  دهد  پایان  آن  مصرف  به  انقضایش  تاریخ  سرآمدن  از  پس  و  کند  مصرف

 شده  سبب  تربیتی  هاینقش  و  پذیریجامعه  هایآموزه  هافمینیست   باور  به  چراکه.  برود  تریمرغوب   کاالی  سراغ  به

  عاشقانه  ظاهراً  یرابطه  این  در   را  اشزنانگی  رسد می  نظر   به  که   زن.  بیفتد  اتفاق   راحتیبه  زنان  به   ستم  و   مردان  فرادستی

  ترک  را  او  مرد  که  شود  سوهم  و   سازهم  مرد  عقاید  با   کند می  تالش  بار یک  است،  برده  مرد   با  معاشقه  یصحنه   روی  به

 وابستگی  و  شود  مشغول  بازی  خاطره  به  شکم  در  نوزاد  یعنی  سوم  عنصر  یواسطه به  کندمی  تالش  سیما  سپس  کند؛می

  نامی  تنها  که  کند  تربیت  را  مردی  فرزند  جامعه  در  مرسوم  سنن  برخالف  و  کند  هدایت  نوزاد   وسویسمت   به  مرد  به  را  خود

  مرد   تنها   برسد  نظر  به  شاید !«.  مبچه   برای  خواممی  ازت  شناسنامه  یه: »دارد  فرزندش  و   خود  خاطر  در  وی  از  یادی  و

  ناخودآگاه   گویی  زن  اما  ندارد؛ مذهبی  عقاید  زن  کنیم  تصور  و  است  پایبند مذهبی  مناسک  اجرای  به  چراکه  است؛  مذهبی

  برای  مرد   با  رابطه  مدت  در   که  زنانگی   یتجربه   حفظ  منظوربه  وی .  دارند  مذهبی   یریشه  گاه   که  دارد  باور  اخالقیاتی   به

 .ساخت اشآینده برای رابطه حین در دیروز که است رؤیاهایی  گیریبازپس  پی در  و  کندمی تالش است، خودساخته

  دنبال  به  کشد،نمی  سیگار  سیما   برخالف  که  هستیم  روروبه  سنتی  نسبتاً  زنی   با   ما   شوکران  فیلم  دیگر  وسویسمت  در

 است  سیما  یعنی  مدرن  زن  فیلم  این  در  وجودبااین.  است  دارخانه  و  داردین  و  ندارد  اقتصادی  استقالل  نیست،  آزاد  روابط

  روابط   بر  دارند   باور  آن   بر  ها فمینیست  که  جنسیتی  های نظم  و   ساختارها   و   شودمی  داده   نشان  اشرابطه  چگونگی   که

 و   بیمارستان  در  حضورش   و  پیشنهاد  این  با  سیما  و  شودمی  وضع  خرید  در  همراهی  پیشنهاد  با  ابتدا  همان  از  دوستی

  و   دارد برمی  مدرن  زنی  عنوانبه  خود  معرفی   برای  را  هاقدم  اولین  بیماران،  مشکالت   با   رابطه  در  کردن  صحبت  در  صالبت

  محمود .  شودمی  تبدیل  نیز  مخاطب  ذهنی  درگیری  به  موجود  پارادوکس .  دهدمی  نشان  فیلم   سنتی  زن  با   را  اشفاصله

  برو : »دهد نمی  او  به  را  خانه   داخل  به  ورود   یاجازه  و شده  خاطرآزرده  او  از  پدرش  کهطوریبه  ریزدمی  بهم   را  سیما  زندگی 

  من   گردن  خونت  که  نکن  کاری   خوابیدی،می  میون  در  شب   یه  که   همونجا  برو...  بمیرم  خودم  درد  به  منم   بذار  شوگم

  مذهب،   خانواده،  را  هاآن  توانمی  که  عامالنی.  کندمی  عمل  ایدئولوژی  عامالن  از  یکی  عنوانبه  سیما  پدر  درواقع.  «بیفته

 فرادستی   زن  بر  قدرت  ابراز  با  طرق   بدین  و  دانست  عامه  فرهنگ  و  گروهی  هایرسانه   کارگری،  هایاتحادیه  وپرورش،آموزش 

  انتقام   فکر  به  سپس  و   زده  متلک  محمود  به  سیما .  دهدمی  نشان  زن  یک  عنوانبه  دخترش  بر  مرد  یک  عنوانبه  را  خود

 درنتیجه .  کند  انتخاب  را  سیما  وی  که  دهدنمی  اجازه  محمود  ذهنیت  بر  حاکم  مذهبی  عقاید  و  مردساالرانه  نگاه.  افتدمی

 .گرددبازمی اشقبلی زندگی به  و داده  پایان  کوتاهش  گذرانیخوش  به او

  مذهبی   و  مردساالری  گفتمان  در  سنتی  زن  بودن  ترپسندیده  بر  است  تأییدی  سنتی  زن  با  ماندن  برای  مرد  انتخاب

  پایگاه   ارتقاء)  اقتصادی  ساختار  با   که  ذهنش  بر  حاکم   ایدئولوژیک  ساختار  کمک  به  محمود  درمجموع.  جامعه  بر  حاکم

  وی   بنابراین  زند؛ می  رقم  را  جدایی  و  کرده   حاکم  رابطه  ساختار  بر  را  مردساالری  شد،  تقویت(  محمود  اجتماعی-اقتصادی

 را  او جنسیت و  شناسد؛نمی رسمیت به اجتماعی یشدهسرکوب گروه یک از فردی یمنزله به و زن یک عنوانبه را سیما

 .بنشیند گفتگو به وی با   او، دقیق شناخت با تا کندنمی جدا او هویت دیگر هایبخش از زن یک عنوانبه

  کرده ازدواج  ملک  ناصر   با  و  دارد  طال  نام  به  دختری  خود  یدرگذشته   همسر  از  که  است  زنیبیوه  هستی،  :قرمز   فیلم   ی خالصه 

( پرستاری)  اشموردعالقه  شغل   از  دادگاه  قاضی   درخواست  به  هستی.  زندمی  کتک  را  او   مدام  و  است  شکاک   ناصر.  است

 برای  وی  اما  برود  قانونی   پزشکی  به  خواهدمی  ناصر  از  دادگاه  باراین.  شودنمی  حل  هاآن   مشکالت  بازهم  اما  کشد؛می  دست

.  رساندمی  قتل   به  تصادفاً   نیز  را  خواهرش  و  زده   کتک  را  هستی   گرفته،  گروگان  را  هستی  فرزند   نرود   قانونی   پزشکی  به  کهاین

 .رسدمی قتل  به هستی توسط اما  کندمی فرار کشور  از ناصر. گریزدمی  هستی پایان در



 
 

  
  

  36 .70در دهه  یرانپسند اعامه  ینمای زن در س یاجتماع یگاهپا یی بازنما و همکاران،   زادهی آقابزرگ   یوا،ش

  

فرهنگ و هنر یشناس جامعه  ی فصلنامه علم . 47 –  24 ، ص 1140  زمستان  ،چهارم م، شمارهچهاردوره    

  علت   خبرنگار  زوج  یک.  شودمی  آغاز  تهران  استان  کل  دادگستری  ورودی   در  هایمیله  از  سکانس:  اول سکانس  یخالصه 

  هستی   با  ناصر  خواهر.  شوندمی  دادگاه  راهرو  وارد  خواهرش  و  مادر  همراه  به  ناصر.  پرسندمی  را  هستی  طالق   درخواست

 . شودنمی موافقت طالق با و آغازشده  دادگاه. شودمی درگیر

 « قرمز »  فیلم   برای   شناختی نشانه   سطوح   تفکیک - 4  جدول 

 مشاهدات  رمزگان  سطوح بازنمایی 

 رمزگان اجتماعی  واقعیت 

هستی: خواهان طالق، راه رفتن سریع، عصبانی،  

 لباس خاکستری 

 ، لباس تیره باصالبتخواهر و مادر ناصر:  

ناصر: لباس خاکستری، شال سبز، عجله برای  

 صحبت کردن 

 قاضی: تسبیح به دست، ریش انبوه، اندرزگویی 

 رمزگان فنی  بازنمایی 

 نما: متوسط و اوورشولدر در دادگاه 

 زاویه دوربین: افقی 

 یباً متوسط و باال هنگام جدالتقر کنتراست 

 رمزگان ایدئولوژیک  ایدئولوژی 

ی حاکم بر سیستم قضاوت،  ساختار مردساالرانه

ی اندرزگویی، پذیرش خشونت، بازتولید  روحیه

 خویی. ستیزه

ی ناصر  شوند. قاضی دستور مراجعه هستی در راهرو دادگاه است. ناصر با مادر و خواهرش وارد می  :ی سکانس دومخالصه 

 کند. صادر میبه پزشکی قانونی را 

 « قرمز »   فیلم  برای  شناختی نشانه   سطوح   تفکیک - 5  جدول

 مشاهدات  رمزگان  سطوح بازنمایی 

 رمزگان اجتماعی  واقعیت 

 تیره لباس هستی و خبرنگاران:

ناصر: لباس تیره و روشن و خشمگین، پاسخ سریع،  

 مخالف طالق 

 خواهر ناصر: خشمگین 

 رمزگان فنی  بازنمایی 

سکانس: متوسط و نزدیک هنگام  نماهای شروع  

 شروع دادگاه و گاه اوورشولدر 

 یباً باال تقر کنتراست 

 ایدئولوژی 
رمزگان  

 ایدئولوژیک 

پرستی در لفاف عشق،  شکاکیت مزمن، مردساالری و ناموس

ی، مقاومت در  سنت  یدعقای حقوق، خواهی و مطالبهآزادی

برابر هژمونی، رویکرد پارادوکسیکال نسبت به زن و مرد،  

 عاملیت 

 

  فردی  قاضی.  است  طالق  خواهان  او  یخانواده  و  ناصر  برخالف  هستی  که  دهدمی  نشان  شناختینشانه  دوم  و  اول  سطوح

.  دارندمسئله  هم  با   ناصر  یخانواده  و  هستی   و   نکردهعمل  هایش وعده  به  ناصر  هستی،   نظر  از  دیگر،  سوی  از.  است  مذهبی 
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 از توانمی را ناصر بیرونی  و درونی  تضادهای دیگر، سوی از. اوست متعادل شخصیت گرنشان هستی  دستیک هایلباس

 .شد متوجه ازپیشبیش خواهرش نامناسب  رفتار و او هایلباس متفاوت هایرنگ ترکیب

  زن   پایگاه  و  حقوق  مورد  در  مشخصاً متفاوتی، عقاید  ناصر  و   هستی  دهد می نشان  باال   جداول  در  شده مطرح  هایایدئولوژی 

  نوعی   بر  مبتنی  حاکم  ساختار  چراکه  دارد  بیشتری  خوانی هم  ناصر  سنتی  عقاید   با  قضایی  سیستم  ساختار  قوانین.  دارند

 بین   را   نابرابری  که  است  هاییفعالیت  و  ساختارها  از  کلی   نظامی  هافمینیست   نظر  بر  بنا  که  است  مردمحوری  و  مردساالری

  در   هستی.  دهدمی  قرار  تأکید  مورد  مردان  و   زنان  ویژهبه  جامعه،   مختلف  هایگروه  هایفرصت  و   هاتجربه  ها، مسئولیت 

 این   برابر  در  نابرابرانه  و  ناعادالنه  قاضی  چراکه  دهد؛  تغییر  خود  نفع  به  را  قاضی  نظر  شودنمی  موفق  دادگاه  نخست  یجلسه 

 که طوریبه. کندمی  عمل  جنسیتی هاینظم  اساس بر ایدئولوژی عامل  عنوانبه  خود و  دهد؛می  نشان واکنش دادخواست

  شده   سوءتفاهم  یک  گرفتار  شما  زندگی  موجود  قرائن  به  توجه  با...  است  نشده  تشکیل  طالق   برای  دادگاه  این: »گویدمی

  مکلف   هم  شما  نزنه،  کتک  رو  شما  دیگه  که  گیرممی  کتبی  تعهد  شما  شوهر  از  من...  حلهقابل  طرف  دو  نیت  حسن  با  که

  رها   رو  کارتون  خونواده  خاطربه  ولی   شماست؛   با  حق  دارین  دوست  رو  کارتون  دونم می.  هستید  او  با   معاشرت  حسن  به

 سخن   آن  از  آلتوسر  که  دارد  اشاره  ایدئولوژیکی  دستگاه  به  قاضی  بیانات.  «کنید  جلب  اعتمادشو  خونه  توی  بنشینید  کنید،

  قاضی   طرف  از  اندرزگویی  یباروحیه  هستی  درواقع.  کندمی  عمل  نرم  هایروش  کاربرد  با  افزارینرم   صورتبه  و   گویدمی

  گرامشی. شناسدنمی  رسمیت  به  را  مرد یشدهاعمال  خشونت  دادگاه .  دهد  نشان  سازگاری  خواهدمی  وی  از  و   شده  روروبه

  شکلی   و  است  نظام یک  هایارزش   پذیرفتن  برای  افراد  کردن  متقاعد  جهت  هژمونیک  قدرت  که  دارد  تأکید  موضوع  این  بر

  ینماینده  عنوانبه  دادگاه   قاضی   حال .  است  رضایت  بر  مبتنی  تنبیه،  یا   تهدید   به  توسل  جایبه  که   است  اجتماعی   قدرت  از

 .دارد را رابطه در ماندن برای هستی کردن  متقاعد در سعی  قضایی   نظام ساختار

 جانشین   را  ناصر  با  سازگاری  و   گیردمی  پیش  را  مصالحه  و   مسالمت  طالق،   به  دادگاه   رضایت  عدم  پی   در  هستی

  چراکه  داند؛می  ناپذیرامکان  را  ناصر  با  زندگی  یادامه  کوتاه،  مدتی  گذشت  از  پس  اما  کند؛می  خود  پیشین  هایکنش

  و   معیارها.  داندمی  اشبیماری   بلکه  عشق،  از  نه  را  وی   خشونت  ناصر  ادعای  رغمعلی  و  است  شکاک  ناصر  است  معتقد

  و   ناصر  مدرن  و  سنتی  عقاید.  دارند  عشق  از  متفاوتی  تعاریف  ها آن  و  است  متفاوت  هستی  و  ناصر  برای  عشق  هایمالک

  و   خانه   در   زن  ماندن  بر   مبنی   دارد  عقایدی  عشق  مورد  در  ناصر.  است  شده واقع  نزاع  محل  و   قرارگرفته  هم   مقابل   هستی

  را   دیگر  زنان  و  خود  کند،   پیدا  ارتقاء  زن  یک   آگاهی  کههنگامی  داند می  چراکه  ؛...    و  کردن  رفتار  شوهرش  امیال   مطابق

  دست   از  معنی  به  شرایط  تغییر  و  دهد  تغییر  را  شرایط  این  که  کندمی  متعهد  را  خود  و  بیندمی  ایتحقیرشده  گروه  همچون

  رویکرد  ناصر،  با  متفاوت  یزیسته   یتجربه  و  کندمی  مبارزه  اشآزادی   آوردن  دست  به  برای  هستی.  است  هستی  دادن

  اموال   و  مال  با  که  ناصر  هژمونی  و  دهدمی   قرار  آزادی  و  برابری  خواهان  و  مستقل  زنی  قالب  در  را  وی  جهان،  به  متفاوتش

.  نیست  توهم   بر  مبتنی  و  خیالی   درکی  و  بدفهمی  دچار  او  چراکه  است؛  پذیرشغیرقابل  هستی  برای  گیردمی  صورت  او

 مدرن   یجامعه  به  منحصر  مطالبات   با  مدرن  زنی  عنوانبه  را  عدالت  و   عاملیت  فریاد  قضایی،   سیستم  و   ناصر  برابر  در  هستی

  و   ساختار  رضایت  جلب   رغمعلی  و   گرفتارشده  کرده  اسیرش   و  ساخته  ناصر  که  گردابی  در  هستی  وجود،بااین.  دهدسرمی

  تنها   مسئله  و  بیندازد  نگاهی   خرد  سطح  به   باید  مطالباتش  به  دستیابی  برای  که  رسدمی  باور  این  به  سخنانش   شدن  شنیده

 .ببیند یکدیگر  با سوهم را کالن  و خرد که داشت خواهد بهتری زندگی زمانی  او. نیست ساختاری

  اوضاع   تسلیم   آنکه  از  بیش   حتی  و   کند می  طی   را  عاملیت  و   تسلیم  از  مختلفی  مراحل  هستی  قرمز  فیلم   در  درمجموع

  تا   و  گذاشته  جنسیتی  هایکلیشه  از  فراتر  را  پا   عبارتیبه.  ورزدمی  اصرار  طالق   بر  مبنی   درخواستش   بر  شود،  خود  پیرامون
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  همچون   را  دیگر  زنان  و  خود  که  شودمی  ظاهر  آگاه  زنی  عنوانبه  هستی.  کندمی  غلبه  جامعه  هایعرف   از  برخی  بر  حدودی

  های وابستگی  کندمی  تالش   او .  دهد   تغییر  را  شرایط  این  که  کندمی  متعهد  را  خود  پس  بیند، می  ایتحقیرشده  گروه

  طرف  از  خودش  بر  حاکم  هژمونی   از   کندمی  تالش   فیلم   این   در  هستی .  کند  رها  ناصر،  همه  از  اول   مردان،  به  را  اشاولیه 

  ساختار  این   هایسوژه  یا  افراد  بلکه  گفتمان،   نابودی  در  نه  را  چاره  که  است  این  مشکل  اما  یابد؛  رهایی   پیرامونش  مردان

  ای برساخته  بلکه  نیست؛   مردان  و   زنان  طبیعی   هایتفاوت  با   رابطه  در   حقیقی  دانشی   که   ساختاری  بیند؛ می  مردساالرانه

 این  کهطوری به  کند؛می  تولید  جنسیتی  تبعیض  اساس  بر  را  معانی  و  دانش   از  خاصی  شکل  که  است  فرهنگی   و  اجتماعی

  ابتدا   هستی  و  «هستند  جامعه  یک  درون  در  نیروهایی»گویدمی  آلتوسر  که  هاستایدئولوژی   یهمه  همچون  ایدئولوژی

 ناصر  با  اشرابطه   بهبود  به  و  کند  مبارزه  ایدئولوژی  این   با  دهد؛  نجات  را  اشزندگی  تا  دهد  تغییر  را  خود  کندمی  تالش

  با   دادگاه  موافقت  حتی .  ندارد  اشزیسته   یتجربه   تغییر  در  تأثیری  تغییر  این  یابددرمی  مدتی  از  پس   اما   کند؛   کمک

  همراه   همواره  که  گشته  بدیهی   و   طبیعی  ایمخاطره  همچون  ناصر   چراکه  دهد؛ نمی  نجات  را  هستی   نیز  طالق   درخواست

.  کند می  تبدیل  مجرم  به  قربانی  از  را  خود  و  کندمی  انتخاب  خشونت  پاسخ  عنوانبه   را  خشونت  استراتژی  وی  بنابراین  اوست؛

  در.  ریزندفرونمی  ساختارها  و   هاچارچوب   نتیجه  در  رود؛ می  بیراهه  به  مسیرش  پایان  در   تالشش   تمام   با  هستی  درواقع

 .ریزدفرومی قتل ارتکاب با  که است هستی  نهایت

 شود می  متوجه  و  گرددمیباز   تهران  به  همسر  از  دوری  سال  یک  از  پس  نویسنده،  کمالی،  رخگل  :کشی سگ   فیلم  خالصه 

  رضایت   هاآن  از  و  خردمی  شاکیان  از  را  ها چک   همسرش  آزادی  برای  گلرخ.  است  زندان  راهی  ورشکستگی  دلیل  به  شوهرش

 ایمهره  شودمی  متوجه   شودمی   آزاد زندان  از  شوهرش  وقتی.  شودمی  روروبه  متعددی  مشکالت  با  راه  این  در  او.  گیردمی

 تیراندازی  او   به  همسرش  شرکای .  است  کرده   ازدواج  اشمنشی  با   و   داده   طالق  را   او  همسرش  و   است  بوده   همه  دست  در

 .بنویسد را اتفاقات این داستان تا گرددبرمی پدرش یخانه به زن. کنندمی

 بودن   ورثه  اختیار  در   یبهانه  یکی .  کنندمی  صحبت  تلفنی  طلبکار   دو .  خوردمی  زنگ  هتل   تلفن  :اول   سکانس  یخالصه 

  حاجی   منشی  شوهرش  دوست   همراه  و   پوشاند می  چادر  با   را  خود  گلرخ.  را  زنان  با  نکردن  صحبت  دیگری  و   آوردمی  را  چک

  پیشنهاد  گلرخ  به و  نویسد می  را  نامهرضایت  او  زنانگی  و  زیبایی  تأثیر  تحت  حاجی.  شودمی  اتاق   وارد  و   داده  فریب  را  نقدی

 . گیردمی حاجی همسر از را چک و رفته حاجی یخانه به گلرخ. اوست همسر نزد چک. دهدمی شمال به سفر و صیغه

 کشی« سگ »   فیلم   برای   شناختی نشانه   سطوح   تفکیک - 6  جدول 

 مشاهدات  رمزگان  سطوح بازنمایی 

 رمزگان اجتماعی  واقعیت 

 های تیره ورثه و گلرخ: لباس

 های تیره.لباس منشی، گلرخ و محافظ: 

 تر از گلرخ طلبکار: لباسی روشن

 اضطراب و رضایت گلرخ. 

 عصبانی است. حاجی نقدی: قبل از دیدن گلرخ 

هایی  ی قرار دارد. پنجرهنقد ی حاجای روی میز چرتکه 

های پشت سر  ی است. پنجرهنقد  یحاجبسته پشت سر 

رنگ و قدیمی  گلرخ هاللی است. دیوارهای دفتر تیره

  ی حاجهستند. طرح کف دفتر شبیه شطرنج است. همسر  

از خروج گلرخ از خانه   پس  ی: مضطرب و خشمگین.نقد

 خوشحال است. 
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 رمزگان فنی  بازنمایی 

 دوربین: حرکت پن 

 نمای نزدیک در دفتر و نمای متوسط در خانه 

 ین: افقی، از باال به پایین دورب  یه زاو

کنتراست: کنتراست باالی طلبکار و گلرخ با محیط  

 پیرامون 

 رمزگان ایدئولوژیک  ایدئولوژی 
ی جنسی، مردساالری، سوءاستفاده از  مثابه ابژهزن به

 پایگاه شغلی، تعهد به خود و عاملیت 

 

خواهد شب در رستوران چک را تحویل بدهد. در  شود. وی میسکانس در دفتر نیری شروع می  ی سکانس دوم:خالصه 

ابراز پیشنهاد، گلرخ به روی او    محضبهکند چک همراهش نیست و باید به خانه بروند. در خانه  رستوران نیری ادعا می

نامه از هایش را ببندد. با رضایتهد چشمدنامه را امضاء کند. گلرخ دستور میخواهد رضایتکشد و از وی میاسلحه می

 شود. ی وی خارج میخانه

 کشی« سگ »   فیلم   برای   شناختی نشانه   سطوح   تفکیک - 7  جدول 

 مشاهدات  رمزگان  سطوح بازنمایی 

گلرخ: لباس تیره. عدم توجه به سخنان نیری.  رمزگان اجتماعی  سطح نخست: واقعیت 

تیره در  جلب کردن توجه نیری به بحث اصلی، لباس  

 رستوران، لباس ساده 

،  نفسبا اعتمادبهتر از گلرخ، لباس روشننیری: 

مردانگی و  فرهیختگی  در نمایش  تیره  لباس  اش، 

 رستوران 

به ذرهوسیلهنیری  و  ی  تلفن  کردن  قطع  بین، 

  و متوجه پیشنهاد شام ارتباطش را با دیگران قطع کرده  

 گلرخ است. 

 تجمالت در خانه نیری 

 در دفتر نزدیک و در خانه متوسط  :نما رمزگان فنی  دوم: بازنمایی سطح 

 عمودی زاویه دوربین:

 از پایین به باال  حرکت دوربین:

 کنتراست باال 

رمزگان   سطح سوم: ایدئولوژی 

 ایدئولوژیک 

ی جنسی، فریبکاری در لفاف صمیمیت،  ابژه  مثابه بهزن  

 خشونت، ستیز با ساختارهای سلطه، مقاومت زن 

 

  تمایلی  و روستروبه نیری  و همسرش نقدی،  حاجی ورثه، با   گلرخ که دهد می نشان شناختینشانه دوم  و اول سطوح

.  کشند می  رخ  به  را  خود  مردانگی   نیری  امثال .  است  تجمالت  دوستدار  نیری.  ندارد  را  نیری  مانند   مردانی   با   شدن  روروبه  به

  در  را  او  حسابگری نقدی   حاجی  یچرتکه.  رودمی  نقدی حاجی  یخانه  به  گلرخ.  دارد  را گلرخ  با  رابطه  برقراری  قصد  نیری

  هایپنجره  برخالف  که  کند می  حکایت   گلرخ  زنانگی   و   روحیات   از  ها پنجره  مدل .  دهدمی  نشان  روابطش   و   کار   زندگی، 
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  است  بازیای  و  شرایط  از  حکایت  زمین  بودن  شطرنجی.  است  شکل  هاللی   هاپنجره  این است،  چهارگوش  که  حاجی  پشت

 .کنندمی برقرار گلرخ برای طلبکاران سایر بساچه و حاجی که

 روروبه   تهران  سطح  در  مردانی  با   و  کندمی  رها  شهرستان   در  را  خود  زندگی  کشیسگ  فیلم  اصلی  شخصیت  گلرخ

  تحقیر،   توهین،  تحمل  رغمعلی  مسیر  این  در  وی.  شوندمی  محسوب  شهر  دارانسرمایه  ترینبزرگ  از  هرکدام  که  شودمی

 .یابدمی دست است نامهرضایت و معاصر ناصر چک گرفتن که خود هدف  به تجاوز و اذیت آزار،

 شانجنسیت   به  توجه  با  را  مردان  و  زنان  نقدی  حاجی.  دارند  زن  به  کاالیی   نگاه  شودمی  روروبه  ها آن  با  گلرخ  که  مردانی

  طبیعی   و   داند می  جنسی  یابژه  را  زن  نقدی   حاجی .  خواندمی  است  تحقیرآمیز  خطابی   که  جماعت   زن  را  زنان  کرده،   تقسیم

  که   داندمی  محق  را  خود  وی.  بداند   باالتر  پایگاه  یشایسته   را  هاآن   و  شمرده  برتر  را  مردان  شرایطی  چنین  در  که  است

  ای پدیده جنسیت دارند اعتقاد که هاستفمینیست  عقاید  و باورها  برخالف حاجی باورهای. فرودست زن و است فرادست

 چراکه  ندارد؛   او   حقوق   به  ربطی  زن،  جنس  که  باوراند  این  بر  و  معتقدند   جنسیت،  و  جنس  تفکیک  به  ها آن.  است  اجتماعی

  با   جنس  سازیهمگون  و   پذیری جامعه  هایآموزه  از  برخاسته  و   تربیتی  ها تفاوت  این   و  نیست  ذاتی   جنس،   دو   های تفاوت

  زنان   شدن  ضعیف  سبب  تربیتی،   هاینقش  بلکه  است  نیافریده   ضعیف   را  زنان  طبیعت  ها آن  نظر   از.  است  اجتماعی   نقش

  که  کرد  ایجاد دوجنسی ایجامعه باید  ها فمینیست  نظر  به. است زنان به  ستم اصلی عامل فرهنگ،  و  تربیت پس . اندشده

  حاجی .  باشد   غیرقانونی  زنان،  علیه  تبعیض  هرگونه  کهطوری به.  باشد   مساوی  مردان  و  زنان  برای  اجتماعی  هایفرصت  تمام

  دهد،می  گلرخ  به  غیراخالقی  پیشنهاد  و  کرده  سوءاستفاده  اششغلی  موقعیت  از .  است  قدرت  و  اجتماعی  پایگاه  ثروت،  دارای

  به  زنان   از  هارسانه  که  ایچهره  که  شود می  گفته  چنین  بازنمایی  ینظریه  در.  باشد  جنسی  آزار  نوعی  ارتکاب  اگر  حتی

 جنسی  معنا   آن  به  نه  تصویری  نیز  فیلم   این  در  توانمی  حدی   تا   و  است  جنسی  تصویری  اوقات  اغلب   گذارند، می  نمایش 

  کند می  مقاومت  خرد  با  بلکه  فریاد،   با   نه  آن  برابر  در  پذیرد،نمی  را  نقدی  حاجی   نابرابر  نگاه  گلرخ.  کرد  مشاهده   جنسیتی  اما

  جنسیتی  هایکلیشه  قالب  در   نیری  و   نقدی  حاجی.  شودنمی  نقدی   حاجی   روابط   بر  حاکم   فاسد   ساختار  هژمونی   تسلیم   و

  که  کشندمی  تصویر  به  را  سنتی  زن  یک  شمایل   و  دانندمی  خانه  داخل  فضای  به  محدود  را  او  عملکرد  و   کرده  رفتار  زن  با

 تنها»  که  است (de Beauvoir) دوبووار  دوم  جنس  همان  شانبرای   زن  که  است  چنین  و  اوست  یویژه  خصوصی  یحوزه 

  ظاهراً  مردی  که  نیری  حتی .  کنندمی  بازتولید   زن  به  نسبت  را   خود  سنتی  بینی جهان  و   « تولیدشده  هاآن  یخیره  نگاه   برای

 دوستی   و  صمیمیت  مسیر  از  طلبکار  دو   هر.  داند می  خود  هایهوس   ارضای  یمایهدست  را  گلرخ  شود،می  محسوب  مدرن

  در  گلرخ.  زند می  خشونت  به  دست  نیری  با  برخورد  در  گلرخ  حتی.  کنندمی  مطرح  را  خود  اصلی  درخواست  و  واردشده

  هنگام   وی.  بیندمی  مبارزه  برای  حلیراه  را  خشونت  روازاین.  بیند می  تهدید  در  را  باورهایش  و  خود  طلبکاران،  با  رابطه

 خود   پیرامون  مردان  گلرخ.  کندمی  پیدا   کاربردی  یجنبه  برایش  سالح.  برد می  پی  اشفریبکاری  به  نیری  با  رویارویی

 ایدئولوژی.  شودمی  متوسل  متفاوتی   هایراه  به   و  بیند می  مردساالر   و   طلبمنفعت  کار،فریب  مردانی  نیری،  را،همچون

 افزارینرم  که  است  روساختاری  و  ایدئولوژی  است؛   پژوهش  این  در  شدهانتخاب  فیلم   سه  مشترک  ویژگی   که  ایمردساالرانه

  ساختارهای   دیگری  از  پس   یکی  که  است  چنین  گلرخ  عملکرد.  کندمی  متقاعد   را  افراد  هژمونیک  ایگونهبه  و  کرده   عمل

 .شودمی اختالل دچار نیز کنشگران  ذهنی هایساخت در آن بازتولید و ریزدفرومی را سلطه

  سبب   زندگی   شتابان  تغییرات  امروزه  که  جستجویی.  است  خود  جستجوی  گلرخ  اساسی  هدف   گفت  توانمی  درمجموع

  در   و  شناخته  را  حاکم  مردساالری  و  ستیزیزن  گفتمان  که  ستزنانی  نماد   گلرخ  کنند؛  تجربه  راآن  زنان   از  بسیاری  شده

  بلکه  داند؛نمی  طبیعی  را  مردان  و  زنان  هایتفاوت  که  است  چنین  جامعه  بر  حاکم  پدرساالری  گفتمان.  اندایستاده  آن  برابر
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  را   جنسیتی  تبعیض  اساس  بر  معانی  و   دانش  از  خاصی  شکل  که  کند می  قلمداد  فرهنگی  و  اجتماعی  ایبرساخته   را  ها آن 

  در  استقالل  و  احساس  برابر  در   عقل مانند متضادی  صفات   با   را  زنان   و  مردان کهاین  بر  عالوه   دیگر،   سوی  از.  کندمی  تولید

 از  گلرخ.  دهدمی  قرار   فروتر  موقعیت  در  را  زنان  و  برتر  موقعیت  در  را  مردان  طورکلیبه  کند،می  توصیف  وابستگی  برابر

  قالب   به  مردانه،  قالب به  نه  و  کشدمی  بیرون  را  خود  روزانه،   زیست  در  زن  یک  یتجربه   طبیعی   و   بدیهی  معمول،  هایقالب

 .طلبدمی  مبارزه به و برده سؤال زیر را حاکم  گفتمان که  آیددرمی زنان دیگر  با  متفاوت  و  دیگر نوعی از ایزنانه

  ها آن.  اندمشغول  خود  یروزانه  زندگی   به  تنها  و  برنداشته  عاملیت  سمت  به  گامی  فرشته  مادر  مانند  گلرخ  پیرامون  زنان

  به  و  اندپذیرفته  را  حاکم   یحقنه   که  هستند  زنانی  بازنمایی  هاآن .  ندارند  را  خود  کنونی  یتجربه   و  شرایط  تغییر  یدغدغه

  و   کندمی  تجربه  را   مختلف  هایقالب  در  گرفتن  شکل  گلرخ.  است  برساخته  را  ها آن   پذیریجامعه  که  اندشدهتبدیل  زنانی

  های دیوار   اندیشد؛ می  گیرد می  قرار  آن  در  که   نظامی   یپیچیده  ساختار  به   او.  شودمی  مواجه  دگرگونی   با  اشروزمره  زیست

  زن   با  حاجی،  گفته  رغمعلی.  کندمی  نظام  این  وارد  را  زن  و  شکندمی  را  ساختار  این  بر  حاکم  مردمحوری  استوار  و  محکم

  یآستانه  کرده،  پیدا  موقعیتش  از  بیشتری  شناخت  تدریجبه  گلرخ  مدت  این  در.  شودمی  او   دفتر  وارد  زنم،نمی  حرف  جماعت

. است  آموخته  را  است  زن  و   پول  شان دغدغه  ترینبزرگ  که  مردانی   با  مقابله  های استراتژی   و   یافتهافزایش  نیز  تحملش

 را   خود  زودیبه  اما  کند؛می  ابراز  میز  به  هایشمشت   کوبیدن  و  پیاپی  فریادهای  با  را  خود  خشم  تجاوز،  از  پس   گلرخ

  انسان   هابز  باور  به  که  ایجامعه  در...  و  خودآگاه   و  فهیم  مستقل،  مدرن،  زنی  عنوانبه  قدرتش .  دهدمی  ادامه  و  یابد بازمی

  و  اشزندگی  اصلی  مرد  طلبکار،  مردان  شکست  با  شودمی  متوجه  فیلم  پایان  در  گلرخ.  است  زدنیمثال  است  انسان  گرگ

 .بازگردد شهرستان به باید  خوردهفریب و تنها خود، و  گردانیده پیروز را او  نامزد

 فیلم   سه   مقایسه 

  ویژه به  که  مردانی  و  زنان.  است  مردان  و  زنان  یدیدهآسیب  روابط  بازنمایی   مشخصاً  کشیسگ  و  قرمز  شوکران،  هایفیلم

 جنسیت  و  جنس  تفکیک  به  زنان.  است  متفاوت  مرد  و  زن  جهان،   جامعه،  مورد  در  شانباورهای  و   عقاید  قرمز  و  شوکران  در

  چنین  مردان  اما  نیست،  ذاتی   جنس،  دو   هایتفاوت  چراکه  ندارد؛  او  حقوق   به  ربطی  زن،  جنس  که  باوراند  این  بر  و  معتقدند

  و  تضاد  قرمز  فیلم  در . است تالطم  در  مدرنیته به سنت گذار در که  هستند ایجامعه بازنمایی ها زوج این . ندارند  اعتقادی

  کند می  مبارزه  خودی  با  و   دارد  تعهد   خود   به  نسبت  کامالً  اول   نقش  زن  کشیسگ  در .  شودمی  دیده  بازیگران  میان  تعارض

  و   سوژه  قتل  هستی  کند،می  انتخاب  را  نوشتن  گلرخ.  است  پیداکرده   فرم  و   شکل  زندگی   بدیهیات  لوای  تحت  ها سال  که

 .است همراه پشیمانی  با  که را انتقام سیما

  و   مردساالرانه  هژمونی  از  برخاسته  شانذهنی  ی اندوخته  تمام  که  گیرندمی  قرار  مردانی  برابر  در  زنان  از  یک  هر 

  ها آن  سرنوشت  و  است  خشونت  و   سلطه  تاروپودش  که شوندمی  گرفتار  ایجامعه  در  ها آن.  است  آن  ایدئولوژیک  هایگزاره

  شکست   حاکم  ساختار  برابر  در  اما   کنند؛ می  مقاومت   ایستند، می  زنان   عبارتی به.  پشیمانی  و   قتل  تنهایی،   مگر  نیست  چیزی

 .شناسدنمی رسمیت به را مردان و زنان برابری که بانی دیده. است جامعه در جاری قدرت مردساالری. خورندمی

  عطفی  ینقطه   که  کندمی  انتخاب  را  آن  به  تعهد  و  خویشتن  به  بازگشت  که  است  گلرخ  تنها   زنان  این  تمام  میان  در

  اند، مدرن  که  شوندمی  بازنمایی  چنان  زنان  درمجموع.  آیدمی  حساببه  زندگی  بحرانی  مراحل  در  زنان  هایگزینش  بین

  به   هاآن  مقاومت  نهایی،  رمزگشایی  در  اما  دهند؛می  سر   فریاد  سرکوب  بار  زیر  از  و  گذاشته  پا  زیر  را  جنسیتی  هایکلیشه 

  هم   فریاد   هستند،  زنان،   درواقع.  کند می  رویتک  اشسلطه  صندلی  بر   چنانهم  قبلی   رژیم   که  ماند می  ثمریبی  کودتای

  های تفاوت  با  رابطه  در  حقیقی  دانشی  که  است  حاکم  هنوز  مردمحوری  بدخیم  یتوده  چراکه  شنود؛نمی  کسی  اما   زنند؛ می
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  اساس  بر  معانی  و  دانش  از  خاصی  شکل  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی  ایبرساخته   بلکه  نیست؛  مردان  و  زنان  طبیعی

 .کندمی تولید را جنسیتی تبعیض

  کسب  اقتدار و  اجتماعی  منزلت و  پایگاه   آن از و  داده  انجام  را خانه از بیرون  در کار اقتصادی نقش  مردان فیلم  سه  هر در

 . کنندمی

 گیری  بحث و نتیجه   - 5
سابقه به  شود. این وسعت بیشان افزوده میاند و هرروز بر اهمیتیافتهسرعت گسترش ها در جهان امروز بهرسانه

ازجمله سینما کمک میرسانه تأثیرات گستردهها  باشند. بهکند که  افراد و جوامع بشری داشته  بر  نیز  را  که  طوری ای 

سمت خود پسند مخاطبان عظیمی را به دهند. سینمای عامهحت تأثیر قرار های ما را تباورها، هنجارها و اندیشهها، ارزش 

پردازد. شناخت این سینما به شناخت تأثیرات آن بر جلب کرده و به بازنمایی معانی موردنظر در میان مخاطبانش می

راستای تغییر و تحوالت   های این حوزه است که با تدوین راهبردها دررساند و پژوهشاذهان افراد ازجمله زنان یاری می

کند و در  هایی است که چنین هدفی را دنبال میکنند. پژوهش حاضر یکی از پژوهشوضعیت موجود جامعه حرکت می 

  آثار   کارکرد  و  ساختار  فهم  برایپردازد.  می  70ی  پسند دههاین راستا، به بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه

  پژوهش   آماری  یجامعه  شده است. گرفته  بهره(  شناسینشانه  نوع  از)  کیفی   روش  از  متغیرها  بین  یرابطه  ایجاد   و  سینمایی

  آثاری   پسند، عامه  های فیلم.  است  تولیدشده  1380  تا   1370  سال   از  که  است  ایران  سینمای  پسندعامه  هایفیلم  کلیه

  هایفیلم  فهرست  در  باید  بنابراین  شود؛می  مصرف  پایین   و  متوسط  هایگروه  ویژهبه  « مردم  عموم»  وسیلهبه  که  هستند

و علوم    سینما  نظرانصاحب  نظر  یعنی  دیگر  معیار  دو   اساس   بر  فروش،  معیار  بر   عالوه  پژوهش  این   در.  باشند   پرفروش

 بین   از  گیرینمونه .  اندشدهانتخاب  تحلیل  برای  فیلم  3  زنان،   اجتماعی  پایگاه   با  فیلم  موضوعمرتبط بودن    اجتماعی و

  و  نیازها   پاسخگوی  که  بوده  هایی فیلم  انتخاب  هدف،   چراکه  ؛ گرفتهانجام  پسند به روش هدفمند عامه  هایفیلم  یکلیه

 (. 1379( و شوکران ) 1379و    1378کشی ) (، سگ 1377قرمز ) : از اند عبارت شدهانتخاب های فیلم. باشند تحقیق اهداف

وجود دارد. زنان، نقش    هاای به زنان و مسائل آندهد که در این سه فیلم توجه ویژهمینتایج این مطالعه نشان   

را زنانی مدرن    هاتوان آنگذاشته و می  پا  ریزهای رایج جامعه را  ها و عرفویژه زنانی که سنتها هستند. بهاول این فیلم

اند و قدرت خود  براز هویت و فردیت خویشتن رسیدهی گذار از سنت به مدرنیته به فهم استقالل، ادانست که در پروسه

کشی؛ اما همین زنان آزاده، قربانیان هژمونی حاکم و گفتمان ویژه در سگاند. بهرا در برابر جامعه و مردان به رخ کشیده

 سؤال   ریز  این سلطه را  ها شود. آنها برای تحمیل خود بر زنان متوسل میمردساالری هستند که به انواع آزار و اذیت

زنی و تجاوز  از توهین و تحقیر گرفته و تا کتک  اما طغیان مردساالری در برابر فریاد عاملیت زنانه قرار دارد که؛  برند می

اش نفوذ های زیست روزمره داند چنانچه مقاومت نکند مردان در خردترین تجربه رود. زن مدرن در این دوران میپیش می

می پای  از  را  او  و  آنانکرده  میروزانه  یزندگدر    هادازد؛  تالش  عادتشان  با  مطابق  که  باشند  افرادی  و  وارهکنند  ها 

ی  عبارتبه، توانایی و هدف خود بیاندیشند.  ها رفتار نکنند. از عقل سلیم فاصله گرفته و هر چه بیشتر به شغلنشست ته

های اصلی را  ها نقشاند. آنهایی را برای خود تعریف کردهو اصول و ارزش   داکرده یپ چم عقالنیت را تا حدودی  وها خمآن 

گذارند و از فضای بسته و محدود  ی عمومی میشوند؛ زیراکه پا به عرصه گیرند و به کنشگری فعال تبدیل میبرعهده می

، امکانات متعددی در  ی عمومی و بسط تعامالت و وسعت دیدشوند. حضور در عرصهی خصوصی خارج میخانه و عرصه
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ی متفاوت زنان،  ی زیسته بنابراین تجربه؛  اندازدوحشت میکه مردانی چون ناصر ملک را بهگذارد، چنانمی  هااختیار آن 

دهد؛ بلکه بازنمایی از گسست روابط خانوادگی و اهمیت هرچه بیشتر نهادهای  ی مردان را تغییر میی زیسته تجربه  تنهانه

با افول و   تواند باشد. در این دهههای بدیع پژوهش حاضر نیز میکند. طرح این مباحث یکی از جنبهمی  قانونی را مطرح

 رو هستیم. ی عمومی و نهادهای قانونی نیز روبهتزلزل قوای خانواده و نمایش قدرت هر چه بیشتر عرصه 

نمی زنانی سنتی محسوب  فیلم  سه  این  اول  نقش  تزنان  به  منفعالنه  که  جامعه  صمیمشوند  که    شان ی براهایی 

در پوشش، سیگار، روابط آزاد    شده فیتعرها  نیستند. مدرنیته برای آن  همآند تن دهند؛ اما مدرن به معنای واقعی  ریگیم

افتد که  ها در چارچوب نظام مردساالری و مردمحوری اتفاق میو... است. از سوی دیگر، مدرنیته برای آن   دوبندی قیبو  

 کند. یک زن مدرن وضع می مثابهبهایی برای عملکرد زنان ه محدودیت

ی آن حفظ بینی خود و اشاعهبریم روشنفکران، نظم حاکم را با تولید جهانی گرامشی پی میبا رجوع به نظریه

های این  مناپذیر است. زنان در فیل ها عادالنه و اجتنابرسانند که انقیاد آنشدگان را به این نتیجه میکند و سرکوبمی

بنابراین هژمونی همچنان پایگاه خود را    یابند؛را درنمیهای ایدئولوژیک آنشوند؛ اما الیهبه درک و فهم نائل می  دوره

شوند و در نهایت امر، پس از مقاومتی که در  پذیر میکند. درواقع زنان در بستری آلوده به هژمونی حاکم جامعهحفظ می

ها را های آنرسند که وضعیت موجود غیرقابل تغییر است و این امر کنشدهند، به این باور میمیابعاد مختلف نشان  

ها حاصل فریبی مردانه و یا  کدام خوشایند نیست. سرنوشت آنکه سرنوشت هیچکنترل خود قرار داده است؛ چنان  تحت

 ترک شدن توسط یک مرد و یا آزار و اذیت است. 

شود، سینمای شناخته می»سازندگی«    یدوره  عنوانبه که    70ی  دهد که در دههتحقیقات در این رابطه نشان می

با   جایگاهایران  اغلب  در  زنان  مشارکت  دورهروستروبه  ها افزایش  در  فیلم  ی.  تعداد  کاهش  باوجود  های  »اصالحات« 

زنان در تمام جایگاه بهتولیدشده، حضور  اها  بازیگری  بوده است.  یز دورهجز  مواجه  افزایش مشارکت  با  از خود    پیش 

ی سازندگی و مشخصاً در این سه فیلم تمرکز بیشتری روی زنان وجود دارد، دهد در دورهپژوهش حاضر نیز نشان می

ین ظهور عبارتی در این دوره زنان در حال ظهور هستند. اشود و بهها مطرح میها بیش از گذشته در فیلمهای آندغدغه

  که زنان  هژمونیآموزد؛ اما همچنان  هایی است که نه گفتن و مقاومت کردن در برابر نظام مردساالر را به دیگران میجرقه 

آمده  دارد، وجود دارد و زنان سهم خود را از رفاه و آسایش پدیدمیباز  خود  بنیادی  منافع  و  واقعی   آگاهی  شناخت  از  را

کنند. بدیهی است که منافع زنان در خودآگاهی، خودشناسی و پیشرفت است و نه در ماندن و تسلیم  میبرای خود، طلب  

 های نظام مردساالری.شدن برابر چهارچوب 

نیز دیده  (  2021)  ساندارانار  و  ی معاصر در تحقیقاتی مانند پژوهش نادومجموع توجه به مسائل زنان در جامعهدر

ها چه در ایران چه در سطح جهان است؛ اما به باور  زافزون جوامع به زن، زنانگی و مسائل آنشود که حاکی از توجه رومی

ای بیرون  دیده و رنجور را از دل دورهزنان آسیب  همچنانمحققین و با توجه به نظریات گرامشی و آلتوسر، ساختار موجود  

توان چنین گفت که حتی تحقیقات نیز تنها  می درمجموعکشد که مدعی افزایش مشارکت زنان و سینمای زن است.  می

ی،  رون یازاها و واکاوی دقیق این حضور.  ؛ و نه چگونگی حضور آن بوده استشان معطوف به حضور زنان در سینما  توجه 

اند. پژوهش حاضر چنین ظهور و حضوری را نفی نکرده؛ اما تمرکز خود شده 70ی آور سینمای زن در دههتحقیقات پیام
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شکند،  ها را نمیی بازنمایی زن در این دوره معطوف کرده است. زن در سینمای این دوره چارچوبگونگی و نحوهرا بر چ

 ریزند. ها فرونمیشود؛ پس با فریاد او چارچوب زند؛ اما صدایش شنیده نمیتنها فریاد می

 مالحظات اخالقی 

 پیروی از اصول اخالق پژوهش 

 گونه تحلیل کیفی را رعایت کرده است.اصالت اخالقی هر مطالعه حاضر 

 حامی مالی 

 های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد. هزینه

 مشارکت نویسندگان 

اسداله بابایی فرد و  ها:  ، روش شناسی و تحلیل دادهزاده و شیوا آقابزرگی زادهآقای دکتر سهراب طراحی و ایده پردازی:  

 شیوا آقابزرگی زاده گارش نهایی: ؛ نظارت و نشیوا آقابزرگی زاده 

 تعارض منافع 

 بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. 
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