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∗نمايش جنسيت در سينماي ايران

∗∗مهدي سلطاني گردفرامرزي

به:چكيده و عنوان يكي از ابزارهاي مهم اجتماعي سينما سازي در دنياي مدرن، با بازنمايي الگوها

و گونه، عمالً هنجارهاي جنسيتي حاكم بر زندگي اجتماعي در قالب اجراهاي نمايش  نقش برسازنده

هن بازتوليد كننده همچنين سينما به خاطر امكانات. جارها را در زندگي اجتماعي امروزي بر عهده دارد اين

بهويژ مياي مطلوبهحوز جنسيت،هاش براي نمايش مناسبات مربوط . كند براي مطالعات جنسيتي فراهم

، هدف اصلي بررسي تصويري است كه سينماي پس ازانقالب از روابط جنسيتي به مطالعهدر اين

ميمخاطبان هاي جنسيتي چگونه در كنش متقابل اين است كه نابرابريپژوهش اصلي پرسش. دهد ارائه

و مرد در فيلم ميهاي سينمايي بازيگران زن ، مقالهارچوب نظري اينچ. شود پس از انقالب برساخته

و الگوهاي تحليلي جامعه و صاحب سبك، ايروينگ گافمن دربا براساس رويكرد نظري رهشناس بزرگ

. هاي بصري شكل گرفته است نمايش جنسيت در رسانه

و نبوغ حاضر ضمن معرفي انديشه مقاله و نمايش آميز گافمن درباره هاي بديع هاي جنسيتي جنسيت

و الگوهاي تحليل بصري گافمن را در تحليل تصاوير مي كوشد با استفاده از روش تحليل محتوا، مفاهيم

در هاي جنسيتي مناسكي ضمن تأييد وجود معنادار نمايشپژوهشهاي يافته. سينمايي به كار بگيرد شده

هاي سينمايي پس از انقالب در قالب الگوهاي تحليل بصري مطرح شده توسط گافمن، بيانگر فيلم

و هنجارهاي جنسيتي سنتي در سينماي ايران هستند و بازتوليد الگوها هاي سينمايي ايراني فيلم. برساخت

و بازتوليد اين شده از نابرابري تصويري فرامناسكيبا بازنمايي هاي جنسيتي در جامعه، در جهت برساخت
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كم آنها از طريق مناسكي. دارند ها گام برمي نابرابري و به كردن فرمانبري ارزش جلوه دادن زنان نسبت

و ارزش مردان، برتري يك جنس بر جنس ديگر را به نمايش مي ج گذارند و هنجارهاي ي سنتي را نسيتها

و تثبيت مي و فرادستي در كنش متقابل كنند تأييد و اين همه غالباً از طريق اجراي مناسك فرودستي

و مرد در فيلم مي بازيگران زن . دهد ها رخ

.نمايش جنسيتنشيني رواني، فرامناسكي شدن، مناسكي شدن فرمانبري، عقبسينما، جنسيت،:واژه هاي كليدي

 مقدمه
كها و جامعـه منـشأ زيـست عمـدتاً فـرادا1»جنسيت«مروزه ديگر اين انديشه را شـناختي نـدارد  بـشري آن

بر برمي و و بسط يافته است جامعه كند، در انديشه افراد تحميل مي سازد اي كـه گونهبه. شناختي پذيرفته شده

درها شناسي در حال حاضر به عنوان يكي از اولويت هاي متعدد جامعه شاخه ي مهم خود مباحث جنـسيتي را

جنسيت، برحسب تعريف ). 1381، فريدمن 1379،گرت1374گيدنز( اند شان قرار داده هاي پژوهشي كانون طرح

مي به آن جنبه از تفاوت  و مرد مربوط مي هاي زن و اجتماعي شكل از ايـن. گيـرد شود كه به لحاظ فرهنگي

ميش هاي زيست كه بر تفاوت2»جنس«نظر جنسيت از  و زنان اطالق مي ناختي مردان . شود گردد، تمييز داده

ارتبـاط) 210: 1997گـافمن،(3» پيرامـون جـنس هاي فرهنگي استقرار يافته همبستگي«در واقع جنسيت با

و سـاختار اجتمـاعيبر. يابد مي اين مبنا، جنسيت رمزي بنيادي است كه در انطباق با كنش متقابل اجتمـاعي

و اجتماعي ). 201: 1997من،گاف(شود ساخته مي  و. كنـد مان آشنا مـي رمزي كه ما را با هويت شخصي زنـان

و هويت مردان از طريق رمزگان جنسيت با يكديگر رويارو مي  مي شوند از. شناسند هاي جنسي همديگر را باز

اج بخشي متقابل در موقعيت اين نظر، رمزگان جنسيت به عنوان يك عنصر اساسي براي آگاهي تمـاعي هـاي

. كند عمل مي

1 - Gender 
2- Sex 
3 - Culturally established correlates of sex 
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بر اين مبنا تمام عرصه جنسيت بر و مرد را در ميمي اجتماعي روابط زن و بدان معنا از. بخشد گيرد

هاي اجتماعي، همه تحت تأثير الگوهاي خانواده گرفته تا بزرگترين سازمانكوچكترين واحد اجتماعي يعني

و اجتماعي،. جنسيتي مستقر در جامعه هستند جنسي، قدرت، رفتارهاي قالبي جنسي، تقسيم كارهويت فردي

مي بندي طبقه و زباني، همه تحت تأثير جنسيت قرار مي هاي گروهي و معناي خاصي به گيرند و جانب يابند

و تمايزگذاري. شوند خاصي هدايت مي و پسر از اوان كودكي در كنش متقابل با جنس مخالف هاي دختر

و ما راو همچنين تفاوتها در در مورد حقوق، وظايف، نقشجنسي ناشي از رفتار پدر هاي جنسيتي خود

مي. يابند درمي . هستند)و تا حدي زيردست( يابد كه متفاوت از آنها دخترها در كنش متقابل با برادران خود در

فرو(يابند كه متفاوت از آنها از سوي ديگر پسرها در كنش متقابل با خواهران خود در مي ) ادستتا حدي

مي. هستند مي. شود بدين طريق هر جنس، ابزار يادگيري جنس ديگر گيرد تا در جهت دختر در خانواده تعليم

و پسر نيز به سوي تصدي يك نقش رقابتي و حمايتگرانه حركت كند تر برعهده گرفتن يك نقش خانگي

ي بزرگسالي افراد هر دو اين الگوي رفتاري، در طول زندگ). 202-203: 1997گافمن،(شود سوق داده مي

به عنوان وظايفي) بنا به هر دليلي( وظايف خانگي گستره همه«كه بدين صورت. ابدي جنس ادامه مي

مينامناسب  و همه براي مردان تعريف  مشاغل بيرون از خانه، براي زنان نامناسب معنا گستره گردد

بهبدين ترتيب، جداسازي فضايي). 201: 1997گافمن،(»شود مي ميو تقسيم كار جنسي .آيد وجود

به چنين پس زمينه جذب شوند طور سنتي، زنان در بيرون از خانه به كارهايي اي كمك كرده است تا

مي كه خاطرات نهادينه شده پ: كند خانواده را در آنها تقويت وشاك، كار خانگي، نظافتگري مشاغلي در صنعت

و آشپزيدهي شخصي همچون معلمي،و خدماتتجاري با اين حال ). 205: 1997گافمن( هتلداري، پرستاري

و نبايد پنداشت اين تمايز گذاري شناختي براي وجود هيچ مبناي زيست. دارندشناختي زيستها، منشأ غريزي

و نابرابري تفاوت  آنها محصول تفاوت جايگاه دو جنس در ساختار در واقع. هاي جنسيتي وجود ندارد ها

و اقت و نابرابري تفاوت. صادي يك جامعه هستنداجتماعي هاي جنسيتي هر روزه در سطح كنش متقابل ها

و بازتوليد مي .شوند اجتماعي برساخته

به در اين ميان رسانه با عنوان يكي از ابزارهاي مهم اجتماعي هاي جمعي سازي در دنياي مدرن

و راهاي نمايشبازنمايي الگوهاي هنجاري حاكم بر زندگي اجتماعي در قالب اج گونه، عمالً نقش برسازنده
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مي اين هنجارها را در زندگي بازتوليد كننده ميگيرند اجتماعي امروز بر عهده بهو بدين ترتيب توان از آنها

و هنجارهاي جنسيتي سخن به ميان  و نيز برساخت مناسبات عنوان يكي از ابزارهاي قدرتمند براي بازنمايي

و اجراي نمايشهاي جمع رسانه. آورد جي با ارائه و مرد، منبع نسيتي در قالب روابط مناسكي شدههاي  زن

ميبزرگي براي مطالعات جنسيت  تصويري خاص از مناسبات ميان دو جنس، آنها با ارائه. آورند فراهم

چت مي بهوانند نقش مهمي در نهادينه شدن و بنابراين ورتص ارچوب معنايي آن تصوير خاص داشته باشند

د ابزاري سياسي در و مرام) جنسي همچون طبقه(ر دست يك گروه، طبقهآيند تا ، قشر يا صاحبان انديشه

و آزار ديگران بدل شوند سوء وسيله خاص، به مي. استفاده در بنابراين ضرورت يابد مناسبات جنسيتي

ش در ميان رسانه.هاي جمعي مورد تحليل قرار گيرد رسانه ، سينما به عنوان يك هنردههاي جمعي شناخته

به) 121: 1380استريناتي،(»برتر« و نيز اش براي نمايش مناسبات خاطر امكانات ويژه نسبت به ديگر هنرها

.مطرح است جنسيتيها در باب نابرابريپژوهش ايدآل براي مربوط با جنسيت، همچون يك نمونه

مي، بررسي تصويري است كه سينما از روابمقالههدف اصلي روابط. دهدط جنسيتي به مخاطبان ارائه

و مردان كه اين مطالعه مي اما آنچه. هاي مختلفي دارد كوشد بازنمايي آن را در سينما بررسي كند جنبه زنان

 كنش اين روابط است كه در گسترهشناختي ها يا اشكال جامعه شود تحليل صورت در اين مطالعه دنبال مي

سمتقابل آن ميها بر پرده هاي كشاند كه نابرابريميپرسشچنين هدفي ما را به جانب اين. يابد ينما نمود

و مرد در فيلم و برساخت جنسيتي چگونه در كنش متقابل بازيگران زن ههاي سينمايي پس از انقالب بازنمايي

ميجويي اين پرسشپي. شود مي ت، رويكرد كنش متقابل را پيش روي ما حليل نهد تا از آن در جهت

. شناختي روابط جنسيتي در سينماي ايران استفاده كنيم جامعه

و تحليلي جامعه ص رويكرد نظري و  نمايش جنسيت احب سبك، ايروينگ گافمن، دربارهشناس بزرگ

به. ما باشدپرسش تواند تبيين كنندهميهاي بصري در رسانه و عنوان يكي از نوابغ جامعه گافمن شناسي

و پيچيده تحت نظريه1»تبليغات جنسيتي« كنش متقابل نمادين، در كتاب رويكردويژه به اي جذاب، بديع

او فرايند. هاي تصويري ارائه كرده است را براي تحليل بازنمايي جنسيت در رسانه2»نمايش جنسيت«عنوان 

 
1 -Gender Advertisement 
2 -Gender display 
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مي» مناسكي« اجراي گيري جنسيت را به منزله شكل كن در نظر هاي متقابل خودشگيرد كه افراد آنها را در

از نظر او عاليترين شكل ). 1979گافمن( گذارندمي» نمايش«به) معموالً جنس مخالف( با ديگران

مي هاي جنسيتي در رسانه نمايش و تبليغات مشاهده بدين صورت گافمن در كتاب. شود هاي تصويري

و الگوهاي تبليغتبليغات جنسيتي، اين مسئله را با بررسي تجربي روابط جنسيتي در تصاوير اتي پيگيري

مي از مناسبات جنسيتي آنها خاص .دهد را نشان

و نبوغهاي ضمن معرفي انديشه اين مقاله و نمايش آميز گافمن درباره بديع هاي جنسيتي جنسيت

و در تحليل تصاوير سينمايي به كار كوشد كار او را به فراسوي حوزه مي  غيركالمي تبليغات گسترش دهد

 نيستند، بلكه همچون كار گافمني ديگر تصاوير تبليغاتيپژوهش از اين رو در اين پژوهش، جامعه.برد

و از اين نظر وضعيت پيچيده فيلم تصاوير تبليغاتي. تر از بررسي تصاوير تبليغاتي است هاي سينمايي هستند

و روزنامه از مورد بررسي گافمن، تصاوير برگرفته شده از مجالت و هاي اين نظر او تنها با نشانهها بوده

و كار داشته است به. تصويري سر و همين جز نشانه اما در فيلم، ما و كار داريم هاي تصويري با صدا نيز سر

مي مسئله، كار را پيچيده . كند تر

و سپس به تحليل مناسبات جنسيتي فيلمدامهادر هاي مقاله ابتدا به بررسي رويكرد نظري گافمن

.ايراني خواهيم پرداختسينمايي 

و كنش متقابل؛گافمن  نمايش جنسيت

آن ايروينگ گافمن به مقوله)1: 1996اسميت،(»گرايي اجتماعي برساخت«رويكرد و بازنمايي  جنسيت

و منحصر به فردترين چشم هاي بصري، يكي از جذابترين، پيچيده در رسانه اندازهاي مربوط به مطالعات ترين

مي)1979(»تبليغات جنسيتي«من در كتاب گاف. جنسيتي است كند كه افراد چگونه، اين مسئله را پيگيري

ميشان جنسيهويت  به را براي ديگران آشكار و چگونه اين هويت جنسي در تبليغات كار گرفته كنند

او.)1985ورهوون،(شود مي تص« از نظر  تبليغات ويري به اشكال مختلف در گسترهجنسيت به صورت

مينهرسا ).38: 1989استنلي،(»شود اي برساخته
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چ«گافمن در قالب رويكرد كهميبه اين مسئله» ارچوبتحليل چ«پردازد هايي كه كنش ارچوبچگونه

مي متقابل را سامان مي مي«و» كنند؟ دهند معناي جنسيت را توليد به استدالل ورزد كه سامان كنش متقابل

به هاي طبيعي، تفاوت اوتجاي مهيا كردن بستري براي بيان تف مي هاي ميان دو جنس را »آورد وجود

و مردان براساسبه). 1997برانامن،( و اعمال زنان طور خالصه استدالل گافمن اين است كه تفاوت در رفتار

بهزيست شناختيهاي تفاوت به«آيد، بلكه وجود نمي بنيادي ميان آنها بسياري از اعمال اجتماعي كه مكرراً

مي وان پيامد طبيعي تفاوتعن و تلقي را شود، عمالً ابزاري هستند كه آن تفاوت هاي ميان دو جنس ارائه ها

و توليد مي ).3: 1996:اسكات(»كنند محترم شمرده

بهگافمن برخالف اغلب رويكردهاي نظري طور مستقيم به دستيابي، الگوهاي نابرابري جنسيتي را

چ تر براساس فرضيهسازد، بلكه بيش مربوط نميهاي اجتماعي ناهمسان به پاداش ارچوب، در هاي تحليلي از

مي مورد كنش ـ از قبيل تفاوت او به جاي استناد به واقعيت. دهد هاي متقابل دو جنس توضيح هاي نابرابري

و فرصت مي در حقوق ـ اين مسئله را بررسي و غيره و مردان كنش متقابل هاي ارتقاء  كند كه چگونه زنان

اين ترتيب تأكيد گافمن روي بازسازي ساختار اجتماعي از درون كنش متقابلبه. كنند ميان خود را تفسير مي

و از طريق آن مي ميمر. باشد اجتماعي و اين تعريف چگونه بر كنش متقابل كنند دان چگونه زنان را تعريف

مي اثر مي و در سطح وسيعتر چگونه .)104: 1380منينگ،(گون ساختتوان اين تعاريف را دگر گذارد
در نقطه بدين معنا. است1»نمايش جنسيت«مفهوم» تبليغات جنسيتي« كانوني بحث نظري گافمن

مييم2هاي اجتماعي از طريق آنچه او نمايش جنسيت در موقعيت«كه  ). 1997برانامن،(»شود نامد، بيان

مي ها چيزي درباره نمايش از هويت اجتماعي شخص و . بخش براي ديگران دارند اين نظر نقش آگاهيگويند

به نمايش كه بازمي3»رفتار بيانگرانه«عنوان ها قسمتي از آن چيزي هستند كه ما و گرايش دارند شناسيم

ز و دريافت شوند، در واقع آنها در  هويت اطالعات درباره« دهنده ندگي اجتماعي، نقش انتقالانتقال داده

1 -Gender Display 
2 -Display 
3 -Expressive behavior 
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و مي) 231-230: 1992بارنز،(» انتظاراتاجتماعي، مسلك، نيات ها نمايش. كنند هر فرد به افراد ديگر را بازي

مي در موقعيت و به نوعي كاركرد بازنمايي گروهبندي هاي اجتماعي اجرا . مناسبات را دارند هاي متعدد شوند

كه صورت بدين. خورد پيوند مي1»مناسكي شدن«در تحليل گافمن با مفهوم» نمايش«مفهوم

و قرارداديي تعريفمي«مناسك. شوند اجرا مي2»مناسك« ها به واسطه نمايش تواند به عنوان اعمال صوري

مناسك ). 209: 1997گافمن،(»گذارد شود كه از طريق آنها هر فرد، نظرش را براي ديگران به نمايش مي

ميعي اوليه ما را به روابط اجتمااعتماد«براي گافمن به اين دليل اصالت دارند كه  آنها براي. نمايند حفظ

مي ديگران فرصت كنند، در مقابل ما را نيز هايي جهت تأييد مشروعيت جايگاه ما در ساختار اجتماعي ايجاد

مي به  جايابي است كه در آن اكثر فرودستان اجتماعي، سازوكارمناسك نوعي. سازند همان كار ملزم

تأ سمت ميهاي فرادستان باالتر از خود را را حجم شعائر در جامعه،. كنند ييد مشروعيت ساختار اجتماعي آن

مياي كه به افرا گونه زيرا احترام مناسك. سازد منعكس مي به شود در عين حال نشانهد اعطا  احترام

مي نقش  ). 104-105: 1380منينگ،(»دهند هايي است كه آنها به خود اختصاص

و سادهتند از معيارسازي، مناسك روزمره عبار«از نظر گافمن يا[و تبليغاتسازي زندگي روزمره مبالغه

هاي طور كلي رسانهبهو[ تبليغات. سازي زندگي روزمره عبارتند از فرامناسك] هاي تصويري طور كلي رسانه به

و سادهانگيزتر از مناسك روزمره هيجانحتي] ويريتص سازي زندگي روزمره به معيارسازي، مبالغه

بربه. ردازندپ مي ).105: 1380منينگ،(»اي تحليل روابط جنسي معاصر هستندهمين دليل آنها راهنماي خوبي

هاي اجتماعي را از جانورشناسي الهام توسط كنشگران در موقعيت» نمايش« اجراي گافمن كه ايده

به گرفته است، سعي مي و مناسبات جنسيتي نظ. كار برد كند آن را در مورد جنسيت به اگر جنسيت«ر او، از
كهعنوان روابط يا خواه نتيجه(تعريف شود استقرار يافته3جنسپيرامون فرهنگياي گونهبهي  بيولوژي

مي)يادگيري  ). 210: 1997گافمن،(»گردد، پس نمايش جنسيت به تصاوير قراردادي اين روابط باز

1 -Ritualization 
2 -Ritual 
3 - Sex 
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 كند تقسيم مي2 نامتقارنو1گونه را به دو نوع متقارن هاي مناسك ساختار نمايشگافمن،

و دومين«نخستين نوع). 210: 1997گافمن،( نوع، قواعدي را قواعدي را كه شامل انتظارات دوسويه است

مي متقابلي نيستند كه شامل هيچ رابطه و متقارن هستند، اما تعارف. كند تبيين هاي معمولي، نوعاً دوسويه

و قدرت را وارد اين تقسيم).64: 1380منينگ،(»گونه نيستند هاي نظامي، اين سالم بندي، موضوع اعتماد

و هاي مناسك بندي نمايش هاي اين گونه تقسيم گافمن، ريشه. كند بحث گافمن مي گونه را در آداب نظامي

اه«كند؛ چون در آنجا رفتار درباري پيگيري مي ميبه تشريفات هاي ارچوبچ«از نظر او،.»شود ميت داده

و درباري مينظامي طوري كه در آن فرودستان، فرادستان خودبه. شوند در زندگي روزمره رمزگشايي مجدد

مي خطاب مي4يا خانم3را آقا و در جواب هم خودشان فرانك يا سوزي خطاب بايد خاطر نشان. شوند كنند

 اين موضوع چون هر دو درباره. متفاوت نيستشود كه معناي رفتار غير رسمي نوع دوم با معناي نوع اول

گافمن بر اساس اين تحليل، ). 105: 1380منينگ،(»هستند كه چه كسي كنترل ديگري را در اختيار دارد

مي روابط ميان دو جنس را سرشار از نمايش و مناسك نامتقارن عدم تقارني كه نشان از وجود. داند ها

و مردان دارد . نابرابري در روابط قدرت زنان

ميازافمنگ تبيين مجذوب كننده و جنسيت، او را بدان سو سوق دهد كه منابع نمايش، مناسك

را فرهنگي شبيه اولين مدل فرهنگي براي نمايش جنسيت،. بشناسدسازي نمايش جنسيت در زندگي روزمره

ـ كودك) اش در قالب آداب نظاميگري به ويژه شكل تغييريافته( زندگي درباري . است5و ديگري روابط والد

و به نسبت كم اهميتاولين تو مورد، مدلي عامتر و برخي و ها را ميان رفتار بيانگرانه ازيتر است  فرودستان

مي فرادستان در موقعيت ـ كودك، در نظر كند هاي اجتماعي مختلف بيان ، اما دومين مورد يعني روابط والد

و و گافمن اختصاصاً مدلي براي روابط جنسيتي است؛ زيرا مدلي در دسترس جهاني از روابط نابرابر، نامتقارن

 
1 symmetrical 
2 asymmetrical 
3 -Sir 
4 -Mrs 
5 -Child - Parent relationship 
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و براي نمايش روابط اقتدار در دوره نامتقابل ارائه مي و مناسكي شدن استنظيربيهاي محدود دهد

مي فرمانبري را به بهترين وجه شبيه  ). 232- 233: 1992، بارنز،215-219: 1997گافمن،( كند سازي

ر گافمن ضمن بحث از روابط والد و هابزيـ كودك، اين ميوابط را اقتصادي و از ناديده كند تلقي

بيه گمرا«هاي گرفته شدن جنبه و اقتدار والدين از سوي) 215: 1997گافمن،(»اثر كننده، ستمگرانه

مي دانش ميوي. كند پژوهان اجتماعي انتقاد به كند كه رابطه استدالل ـ كودك جهت تحمل تصميمات والد

دهي ارزش خاصي به عنوان ابزار جهت«كودك، در قبال امتيازات داده شده به او، اجباري والدين از سوي 

: 1997گافمن،(»هاي اجتماعي به عنوان يك سازمان اجتماعي دارد پژوهان به سوي اهميت موقعيت دانش

216-215.(

بهـ از نظر گافمن، در روابط والد  ميانجيگري«و1»دهي اجازه جهت«عنوان كودك، آنچه كه

مي) 216: 1997گافمن،(2»گرانه حمايت و سيادت والدين در قبال كودك تعبير شود، در واقع نوعي حق سلطه

ميكردهرا براي والدين ايجاد  و گيري كه والدين از طريق تصميم بدين صورت. بخشدو رسميت ها

و آينده كودك، راهنمايي كردن او، ايج ريزي برنامه و دنياي هاي يكسويه درباره نيازها اد واسطه ميان او

و حمايت از او در برابر واقعيت و سيادت خود را بر كودك بزرگساالن و جهان، سلطه هاي خشن زندگي

و امتياز«در برابر، كودك بايد در قبال اشكال مختلف. كنند اعمال مي بر» اجازه ابرو حمايت شدن در

ب هاي خشن زندگي، سلطه واقعيت و نجات« او مجبور است هزينه.ن گردن نهدشاه فرمان والدين را بپذيرد

و» از جديت مورد» از طريق اجازه فيزيكي«كودك. والدين را تحمل كند» هاي اجباري مراقبت«را بپردازد

و كنترل قرار مي مي« گيرد ).217: 1997گافمن،(»شود با اشكال مختلف رفتار غيرشخصي محكوم

دگي كودك آن است كه كودك براي انجام كارهاي شخصي، از از نظر گافمن يك شكل مهم از زن

از سوي والدين مورد استثمار قرار مي ـ اعم و حتي والدينش تمايل دارند كه او توسط ساير بزرگساالن گيرد

و به ـ به خدمت گرفته شود و حتي غريبه كودك ملزم خاطر نياز والدين به ديگر بزرگساالن، خويشاوند، آشنا

 ). 217: 1997گافمن،(مي باشد كمك به ارائه

1 -Orientation License 
2 -Protective Intercession 
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اين عقيده است كه در زندگي انساني، غالباً گافمن با توجه به مسائل برشمرده شده در باال، بر

به اجتماعي بزرگسال، براساس رابطههاي مجموعه ـ كودك  مشترك تجربه، طراحي عنوان پشتوانه والد

اي. شوند مي مي اين رابطه شده مناسكياز طريق بيان«ن امر از نظر گافمن، به»شود سلسله مراتبي ظاهر ،

رو« كه از اين طريق،اي گونه مي در مجموعه» تخم كنش متقابل رو در شود هاي اجتماعي بزرگسال انداخته

ي روابط شكل گرفته گافمن ويژگي اصل). 217: 1997گافمن،(»شودو از طريق برخورد روابط گرم مي

ك براساس رابطه ـ كنترل ماليمي كه از طريق اشكال. داند در آنها مي1»كنترل ماليم«ودك را وجود والد

ميگوناگون و امتياز، از سوي والدين بر كودكان تحميل فرادست چيز«گونه روابط، معموالً در اين. شود اجازه

و فرودست با نمايشي سر راست از سپاسگز رايگاني را فارغ از شناسايي پشتيبان آن مي اري پاسخ دهد

ميو اگر چنين نكند، پس الاقل تسليمي اشارهدهد مي و تعريف اين موقعيت نشان . دهد گر به اين رابطه

مي شخص زيردست نشانه و نياز را بنا و شخص فرادست با خدمتي داوطلبانه، پاسخ اي از درماندگي گذارد

 ). 218: 1997گافمن،(»دهد مي

ربر اين اساس، گافمن روابط ميـ فرزند شبيها براساس مدل روابط والدجنسيتي و سازي كند

هر در جامعه«: نويسد مي و كار داشته باشد،) جوانتربه ويژه( گاه مردي با يك زن يا مردي فرودستي ما سر

و خصومت، از طريق كاربرد رابطها كامالً احتمال دارد قدري تحقير فاصله ـي بالقوه، اجبار كودكي والد

دو ود كه اگر مناسكش اعمال  و هر گونه برخورد كنيم به اين اشاره دارد كه زنان همرتبه با مردان فرودست

كم. همرتبه با كودكان هستند و سرافكنده ممكن است اينها را امتيازات ماليمي بنگريد كه رتبگان ناخوشايند

هر.د نظر كنندبدانند، ولي بايد در بيان آشكار نارضايتي خود تجدي مي كه به رابطهچون دهد، آزاد مثبت ادامه

و رويه رويهسرعت است تا به ).219: 1997گافمن،(» ديگر قدرتش را نشان دهد خود را تغيير دهد

و گونه والد اي از سلطه شده را بيان مناسكيبنابراين گافمن با اين استدالل، نمايش جنسيت  مردان

مي فرمانبري كودك ن. داند وار زنان نه هاي جنسيتي در موقعيت ظر او، نمايشاز  تنها سلسله هاي اجتماعي،

به مراتب اجتماعي جنسيتي را تثبيت مي مي كنند، بلكه آنها را ، 219-220: 1997گافمن،(آورند وجود

1 Benign Control 
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مي« از نظر او،).3: 1996اسميت، و زنان را شامل شود، ظرفيتي براي آنچه واقعاً طبيعت انساني مردان

ا بهيادگيري و ارادهشصورتي كه نماي ست، و زنانگي  ارائه معطوف به پيروي برحسب برنامه هاي مردانگي

و قرائت مي  نباشد، بلكه صرفا1ًاما اين ظرفيت ممكن است هويت جنسيتي... كند اين تصاوير را مهيا

).224: 1997گافمن،(»اي براي نمايش جنسيت باشد برنامه

بيش بنابراين گافمن متذكر مي و و زنانگي، تصويري تصادفي دليل را بيان ود كه سبك رفتاري زنان

مي. كند نمي سي بلكه اين نوع بيان همچنان كه دوركيم مراسمي كه موقعيت. اسي استگويد نوعي مراسم

مي طبقه كنند، بلكه اين مراسم، صرفاً فرمانبري را بيان نمي. كنند جنسي زنان در ساختار اجتماعي را تثبيت

مي. دهند آن را تاحدي تشكيل مي در بنابراين، ما بدان سو سوق داده شويم كه تصوير كل چيزي را كه

مي لحظات برنامه از ريزي شده رخ  جنسي، بلكه بازتابي طبيعت متفاوت اشخاص در دو طبقهدهد، نه بازتابي

).224: 1997گافمن،(از حضور مشترك آنها براي شراكت در قرارداد نمايش بدانيم

 نمايش جنسيت است كه يك زن خاص براي اساس تصورات قالبي مولود برنامهاز نظر گافمن، دقيقاً بر

و ساير خود تبيين مي كند كه چرا بايد از رقابت كردن با مردي خاص، در موضوعات مكانيكي، مالي، سياسي

در كه درماندگييابد به همين سان، يك مرد خاص درمي. موضوعاتي از اين دست، خودداري كند اش

مي موضوعاتي كه مشخصاً هويت جنسيتي او را انعكاس مي و بنابراين دهند، برتري او بر زنان را اعمال كند

ميبه. دهد به او براي پافشاري بر موفقيت در اين روابط تضمين مي ند وظايف خانگي را توا طور متناظر، مرد

وظايف(جاي كه هر نوع عدم تمايل همسرش در اين عام جنس خود كاهش دهد، در حال براساس زمينه

مي) خانگي ).225: 1997گافمن،(شود به عنوان بيان شخصيت خاص او شناخته

كه از نمايش جنسيت برگرفته است تأكيد مي2بنابراين، گافمن كه رويكردي كاركردگرا ه آنچ«كند

ميمشخ جنسي اشخاص را به عنوان اعضاي طبقه و اراص  آنها به حمايت از يك برنامهدهكند كفايت

مي) جنسي(ها، طبقات مناسب براي نمايش است؛ زيرا تنها محتواي اين نمايش »كند را مشخص

مي). 225: 1997گافمن،( كه با اين حال گافمن متذكر به«شود نبايد به سادگي، از اين همدردي معطوف

 
1 Gender Identity 
2 -Functionalist 
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»ي بسيار ويژه است دان يك نوع سلطهمر سلطه«سي سياسي گرفته شود، زيرا تغيير اجتماعي، در

 جنسي است كه سرشار از1»صميميت«يو مالك چنين ادعايي از نظر گافمن، رابطه) 226: 1997گافمن،(

و نامتقارن است و از نظر گافمن، حتي نجيبانه). 226: 1997گافمن،(روابط مشخصاً والديني ترين

مي جنسي، ها در روابط صميمانه ترين لحظه عاشقانه هاي عدم تقارن درك تواند جدا از وضعيت به سختي

مي. لحظاتي كه نمايشگر روابط سلطه ميان دو جنس است. شود و زن در آغوش آنجا كه مرد در آغوش گيرد

مي گرفته مي مي شود، مرد حمايت و زن حمايت مي كند مي شود، مرد تسلي و زن تسلي گيرد، مرد عشق دهد

ز خود را ابراز مي و ميكند با چنين رابطه.داردن آن را دريافت ـ كودك اتكا به رابطه«ي نامتقارني تنها  والد

مي) 226: 1997گافمن،(»سازي نمايش عنوان منبع شبيه به .شود قابل درك

اي است كه دست به تحليل مناسبات جنسيتي در تصاوير چنين رويكرد هوشمندانه گافمن با پشتوانه

هايو ساير رسانه(هاي جنسيتي در تبليغات نمايش2»فرامناسكي شدن«ي با طرح ايدهاو. زند تبليغاتي مي

مي«،)تصويري  برساخته اجتماعيكه به گونه اي هاي جنسيتي دهد كه چگونه تبليغات به تفاوت به ما نشان

مي شده اند، جنبه مي طبيعي و از اين رو تصورات قالبي جنسيتي را تحميل ).3: 2004برگ،داهل(»كنند دهند

از هاي جنسيتي در رسانه منظور از فرامناسكي شدن نمايش هاي تصويري اين است كه مناسباتي كه پيش

به) هاي تصويريو بنابراين ساير رسانه(هاي اجتماعي، مناسكي شده است، در تبليغات اين در موقعيت دوباره

و در واقع صورت مناسك در مي اي«آيد ،)214: 1997گافمن،(»ن دگرگون گشته بوددگرگوني آنچه پيش از

.افتد اتفاق مي

و( هاي تصويري مربوط با بازنمايي جنسيت اندركار تحليل الگوي نظري، گافمن دست زمينه با اين پيش

مي) ويژه زنانگي به مي در تبليغات و .كوشد برخي از اصول نمايش جنسيتي را در آنها بررسي كند شود

 الگوهاي تحليل تصويري

هاي جنسيتي در تبليغات تشخيص داده است كه از طريق آنها گافمن شش الگوي تصويري از نمايش

مي تفاوت و مرد بازنمايي .شود هاي ميان زن

1 -Intimacy 
2 - Hyper-ritualization 
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كنند كه انقياد آنها را در برابر در اين حالت زنان وضعيتي را اتخاذ مي:1مناسكي شدن فرمانبري-1

اي همچون لبخند زدن را به نمايش زنان بيشتر رفتارهاي دلجويانهاز اين نظر. دهد كنترل ديگران نشان مي

و از خود حالت مي مي گذارند به همچنين زنان، نسبت به مردان حاالت لطيف. دهند هاي ناتواني بروز تري را

و انحناي ظريف زنانه( گيرند خود مي به). همچون حاالت ترس صورت كاراكترهاي از اين نظر، زنان غالباً

و عروسكلود ميه مي شوند، در حالي گونه تصوير  1979گافمن،(شوند كه مردان كامالً جدي نمايش داده

به با اين تعاريف، مولفه).56-40: از هائي كه ذيل اين مفهوم در تحليل فيلم كمك: كار گرفتيم عبارتند

م لبخند زدن، طلبيدن، از سلط، عشوه كردن،ابراز ناتواني، جلب موافقت، حمايت كردن، داشتن وضعيت

و استقبال يا بدرقه كردن، ابراز نگراني، ارائه خدمات، خودبيخود شدگي عاطفي،  خواهش كردن، دستور دادن

.تحميل كردن

به به:2ياندازه نسب-2 و رسانه اين مسئله اشاره دارد كه از هاي تصويري، كوتاه طور كلي زنان در تبليغات تر

و اين مردان تصوير مي از. امر، نماد اقتدار كمتر استشوند تر رتبهكمنظر اجتماعي فقط هنگامي كه مردي

مي از زن باشد، كوتاه)تر پست( ).28-29: 1979گافمن،(شود تر از او نشان داده

مي اين مسئله اشاره دارد كه چگونه مردان كنش بر:3بندي كاري رتبه-3 كنند، هاي ديگران را كنترل

ميكه زنان حالي در مي بنابراين مردان غالباً در نقش. گيرند مورد كنترل قرار و هاي مديريتي تصوير شوند

مي در نقشويژه به زنان بيشتر در حال دريافت كمك از مردان نمايش داده. دهند هاي شغلي، به زنان آموزش

مي. شوند مي هس اين نوع از فرودستي، همچنين هنگامي فعالتر در. تندشود كه گروه زنان هدف مردان كمتر

هاي زنانه شوند يا هنگامي كه آنها در اين عرصه تصاوير مربوط به مهدكودك يا آشپزخانه نشان داده مي

به تصوير مي مي صورت غير واقع شوند، اين امر بدين ترتيب در اين).32-1979:37گافمن،(شود گرايانه ارائه

در سعي شده است مصاديق رتبهپژوهش  براي محاسبه. ايراني بررسي گرددهاي سينمايي فيلمبندي شغلي

و مردان شاغل در فيلم از اين مسئله در روابط ميان دو جنس از سويي نوع شغل زنان و ها محاسبه شده

: ها محاسبه شده است سوي ديگر نوع مناسبات شغلي هر يك از دو جنس در تعامل با يكديگر در فيلم

1 Ritualization of Subordination 
2 Relative Size 
3 Function Ranking 
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و مرد شاغل در فيلمنوع شغل بازي-نوع شغل) الف بندي زير هاي مورد بررسي براساس طبقه گران زن

:تقسيم شده است

معامالت تاجر،: شود مشاغلي كه معموالً از نظر عرفي متعلق به مردان دانسته مي: مردانهمشاغل عرفاً)1

و ماهر،ارباب،صاحبكار،ملكي، رئيس اداره، مدير ف،معمار،مهندس،كارگر ساده ، وكيل، پزشك،روشعتيقه

. داللو نظامي، وكيل، پروفسور، پژوهشگر،شيميدان

از مشاغلي: زنانهمشاغل عرفاً)2 مي كه معموالً ،شپزآ،خدمتكار:ودش نظر عرفي متعلق به زنان دانسته

. آرايشگر، خياط، آبدارچي، پرستار، كارگر دفتري، منشي، معلم، فالگير،نظافتچي

، روزنامه نگار،نويسنده: مشاغلي كه معموالً به جنس خاصي تعلق ندارد:يتيجنس مشاغل عرفاً غير)3

.آهنگساز، طراح،هنرمند

ها تشخيص هاي متقابل كاري ميان دو جنس در فيلم اين اساس چهار نوع از كنش بر-مناسبات شغلي)ب

و تحليل شده است :داده

بر كار كارمند زن خود نظارتوكه مردي سمت مديريت دارد انند هنگاميم: نظارت شغلي)1

.كند مي

دهد يا مداركي را براي امضا همچون زماني كه زني به مافوق خود گزارش مي: گزارش شغلي)2

.آورد پيش او مي

.دهد هنگامي كه مدير مرد به كارمند يا منشي زن خود دستوري مي همچون: دستور شغلي)3

موضوع كاري فردي از جنس مخالف منظور هنگامي است كه فرد در مورد يك:آموزش شغلي)4

.كند خود را راهنمايي مي

و رسانه بر:1لمس زنانه-4 هاي بصري، زنان اشياء را لمس اين مسئله اشاره دارد كه در تصاوير تبليغاتي

مي حاليدر. قاپند زنند يا نمي ند، اما هرگز اشياء را چنگ نميكنو نوازش مي كنند كه مردان اشياء را دستكاري

 
1 Feminine Touch 
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مي. دهند يا به آنها شكل مي  يك محصول، جويانه وير، به شكل استعمال لذتتواند در تصا مصاديق اين امر

و لمس لباس شوند، هايي نشان داده نمي مردان در چنين موقعيت. توسط زنان باشد... ها، نوازش يك بچه

ميبلكه دست مردان صرفاً ابزاري است مي كه مردان با آنها محصوالت را توليد گيرند، كنند، دست شريكي را

مي كنند يا بيسبال محاسبه مي  سعي شده پژوهشبدين ترتيب در اين).29-31: 1979گافمن،(كنند بازي

و در فيلم است شيوه گونه لمس نوازش)1: ها مورد بررسي قرار گيرد هاي تماس با اشيا به سه گونه تقسيم

و چنگ زدن اشيا،)2شيا،ا و شكل دادن اشيا)3قاپيدن .دستكاري

5-��� ����� 	
�� بـر ايـن مـسئله اشـاره دارد كـه زنـان غالبـاً از طريـق درگيـري روانـشناختي از:1

مي هاي اجتماعي عقب موقعيت را مردان غالباً هدايتكه گونه بدين. شوندمي يا كنار نهاده كنند نشيني كارهـا

.گيرند تا زنان را از اين موقعيت حذف كنندميعهده بر

مي زنان بيش از مردان به درگيري« گافمن مشاهده كرد كه در تصاوير تبليغاتي، كه هايي داخل شوند

مي طور روانشناختي از موقعيت آنها را به و).57: 1979گافمن،(»كند هاي اجتماعي حذف گافمن درگيري

و وابستگي في مي نشيني برمي هاي اين نوع عقب زيكي به ديگران را نشانهپنهانكاري عاطفي تواند شمارد كه

به در تصاوير زنان در رسانه و اشك ريختن، نخودي خنديدن، پنهان ها صورت از دست دادن كنترل احساسات

مي. پاچگي، يا اضطراب باشد كردن چهره پشت دستان خود از روي ترس، كمرويي، دست تواند همچنين فرد

نشيني نام ها، از آن رو عقب اين گونه نمايش. پس يك در، يك كتاب، يك شئ يا يك مرد پناه گيرددر

و كناره گرفته است كه فرد دخيل در آنها، نسبت به هر كس كه در موقعيت حاضر است، عقب گيري نشيني

هاي در فيلمپژوهش رفتاري كه براي دين ترتيب برخي مصاديق اين گونهب). 230-231: 1992بارنز،(كند مي

از سينمايي مورد بررسي قرار گرفته بستن چشم هنگام غليان احساسات، عقب نشيني هنگام: اند عبارتند

تهاجم ديگر، نگاه زيرچشمي، هنگام خنديدن دست را جلوي دهان گرفتن، پنهان كردن چهره پشت دست، 

گ .ريه كردن در برابر جنس مخالفپناه گرفتن پشت يك شئ يا شخص، جيغ زدن، غش كردن، هول شدن،

1 Licensed Withdrawal 
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و مردان در موقعيت مطابق اين الگوي تحليلي، زنان غالباً در موقعيت:1خانواده-6 هاي هاي خانوادگي

مي گافمن دريافت كه هنگامي كه خانواده. شوند بيرون از خانه نشان داده مي شوند، ها روي صحنه ظاهر

در: كليدي است موتيفواحد يك  او دريافت كه در اين واحد، روابط. يك عمل مشاركتيمبادرت ورزيدن

و والديني كه به لحاظ جنسي مشابه آنها  ميخاصي ميان كودكان  گافمن طبق مشاهده. شود هستند، ظاهر

به(در تبليغات .، معموالً مردان يا از خانه غايب هستند يا از آن فاصله دارند)هاي تصويري طور كلي رسانهو

ميگافمن معتقد اس و حمايت است: دهدت كه فاصله، كاركردي ويژه را نشان نمونه، براي. نقش مرد نظارت

ميدر تبليغات پدر اين. كند در خانه مكان كوچكي دارد، زيرا زماني طوالني را براي كار در بيرون خانه صرف

گ. مرتبط است تمايزيابي جنسيتي از طريق نقش اجتماعي مسئلهبحث، به  افمن مشاهده كرد كه از اين نظر،

او اشاره. شوند در تبليغات، مردان اغلب در حال انجام دادن كارهاي بسيار كوچك درون خانه نشان داده مي

به مي يك كند كه اين مسئله ممكن است به اين دليل باشد كه خانه شود تلقي مي2» زنانهقلمرو«طور سنتي،

ر ميافمنگو از اين ميگذارد بر اين مسئله انگشت ايندر. شود كه در فضاي خانه مرد به يك فرمانبر تبديل

به. آلوده شود3»وظايف زنانه«آلترناتيو، او ممكن است با عنوان بنابراين تبليغات تمايل دارند كه زنان را

و كمك حالي سازندگان خانه نشان دهند، در كار زنان در آشپزخانه نشان داده كه مردان فقط در نقش دستيار

مي در اين. شوند مي شود كارشناس امور مربوط به منزل كيست؟ پاسخ عمالً ثابت جا، هنگامي كه پرسيده

مي. شده است و خريد اقتدار تبليغات غالباً اين گونه ارائه و پز، نظافت كنند كه زنان در امور مربوط به پخت

ب).37-38: 1979گافمن،(دارند م دارد كه زنان به حوزهاشارهها جنسيتي شدن حوزههاين امر و ردان خانه

و سياست در بيرون خانه تعلق دارند به حوزه . كار

گونه مورد بررسي قرار مصاديق مربوط به خانواده براي هر دو جنس بدين پژوهش در اينرو اين از

ب در اين: حضور در فيلم به همراه فرزندان: استگرفته و يرون خانه جا اين همراهي به تقكيك درون خانه

ت صورت گرفته كه مي هر: تلفن زدنها باشد؛ مايزبخشي جنسيتي در فيلمتواند خود نماد نوعي مكاني كه

 
1 Family 
2 Feminine Domain 
3 Feminine Task 
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مي يك از دو جنس از آنجا به مكالمه مي تلفني به پردازد، عنوان نماد تمايزبخشي تواند در تحليل فيلم

به: فضاي كنش؛جنسيتي در نظر گرفته شود و بيرون خانه تقسيم شده دو عرصه در اين تحقيق فضاها  خانه

.است

و بي . نظير خود تبليغات جنسيتي را خلق كرده است گافمن براساس اين الگوهاي تحليلي، اثر بديع

 بوده استگوناگونتاكنون، همواره منبع الهامي براي پژوهشگران) 1976(كه از زمان تحريرش اثري

هاي، الگوي تحليلي گافمن، امروزه در جنبه)1980كوهن،؛ 1980؛ هانت،1979؛ هوگارت،1996اسميت،(

و پژوهشگوناگوني اي. را سامان داده استيهاي نظري گوناگون بسط يافته كهن نظر، برخي بر آن بودهاز اند

كچ و برخي ديگر  غير اند آن را به فراسوي حوزه وشيدهارچوب تحليلي تبليغات جنسيتي را تداوم بخشند

).4: 1996اسميت،(دكالمي بسط دهن

 است، اما ساير پژوهشگران در اين ميان، اگرچه كار گافمن بر تحليل تصاوير تبليغاتي تمركز داشته

و رسانه شاخه از. اند فراوان بردهبهرههاي جمعي نيز از كار گافمن ارتباطات  پژوهشگرانبر اين اساس، يكي

به«اي تحت عنوان اروپايي مقاله ) 2002يوتربرگ،(»هاي جمعي پرداز رسانه وان نظريهعن ايروينگ گافمن

و نشان داده چاست كه چگون نوشته ارچوب نظري براي تحليل وسايله كار گافمن شامل عناصري از يك

. شود ارتباطات جمعي مي

ر چاز اين ميو، از ارچوب تحليلي گافمن تواند براي تحليل مناسبات جنسيتي در سينما به عنوان يكي

مي. هاي جمعي مهم نيز استفاده شود رسانه و هم كالم سود جويد، اين اما از آنجا كه سينما هم از تصوير

دردر. تري به خود بگيرد هاي پيچيده تحليل ممكن است جنبه  بكارگيري الگوهاي تحليل تصويري گافمن

و براي مفهضرورت دارد تا صرفاًهاي سينمايي، تحليل فيلم سازي به عناصر كالميوم به تصاوير اتكا نشود

. نيز توجه گردد هاي سينمايي روايت

 پژوهشروش

تحليل«شناختي مناسبات جنسيتي در فيلمهاي سينمايي، از روش، براي بررسي جامعهمطالعهدر اين

سازي بندي شده در بخش مفهوم بر متغيرهاي مقوله كه ابتدا بنا بدين صورت. استفاده شده است1»محتوايي

 
1 Content Analysis 
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بر امهپرسشن و سپس .اند يل محتوا شده تحلوهاي سينمايي انتخاب اساس آن فيلمي معكوسي طراحي شده

به تحليل محتوا، هر يك از متغيرها براي شخصيت در پرسشنامه و مرد فيلم و هاي زن طور جداگانه محاسبه

و نابرابري شود تا از اين طريق، تفاوت شمارش مي گر ها در فرايند تحليل.ددهاي ميان دو جنس مشخص

بر تعريف، به مجموعه صحنه بنا. بوده است» صحنه«، واحد تحليل يا شمارش هر يك از متغيرها، فيلم

مي نماهايي گفته مي و يك زمان اتفاق هاي بنابراين، هريك از فعاليت. افتد شود كه در فيلم در يك مكان

و مرد فيلم مورد بررسي شخصيت . بر واحد تحليل صحنه، شمارش شده است، بناشپژوهها در اين هاي زن

 1383 تا 1359هاي هاي سينمايي ايراني ساخته شده بين سال، تمام فيلمپژوهش اين آماري جامعه

و هم مردان حضور داشته  فيلم به روش62 در اين مطالعه، تعداد. اند بوده، كه در ساختار روايي آنها هم زنان

و و تحليل قرار گرفته استتصادفي متناسب، انتخاب گيري بدين صورت بوده فرايند نمونه. مورد مطالعه

و سپس نمونهفهرستهاي مربوط به هر سال است كه ابتدا فيلم و تعداد فيلم گرديده ها ها متناسب با حجم

مي. در هر سال انتخاب شده است 62از.ت را نماياي سينماي پس از انقالب دانس توان اين نمونه از اين نظر

4 فيلم كمدي،4اي، فيلم حادثه7 فيلم خانوادگي،17 فيلم متعلق به ژانر اجتماعي،20فيلم مورد مطالعه

ـ فلسفي بوده است3 فيلم دفاع مقدس،5 فيلم تاريخي،1فيلم ژانر زنان، و يك فيلم ديني . فيلم سياسي،

 نرم افزاري علوم سط بستهتوها وس، دادهاز طريق پرسشنامه معكها پس از انجام تحليل محتواي فيلم

و. تحليل شده است) spss(اجتماعي براي ارزيابي اعتبار پرسشنامه تحليل محتوا، از روش اعتبار صوري

.استفاده شده است» ضريب آلفاي كرونباخ«براي سنجش پايايي ابزار اندازه گيري از 

 در سينماي ايراننمايش جنسيت
كه هاي جنسيتي در رسانهو از شش الگوي مربوط به نمايشدر اين پژوهش پنج الگ ـ هاي تصويري

و مفهوم ـ به بوته توسط گافمن پردازش از. آزمون نهاده شده است سازي شده اين پنج الگو عبارتند

و مردان، مناسكي شدن فرمانبري، عقب شيوه نشيني مقبول يا رواني، خانواده هاي تماس با اشياء توسط زنان

ر .بندي شغلي تبهو
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 تماس با اشياءهاي شيوه
هاي جمعي بصري براي تماس با اشياء يكي از مقوالتي است كه از نظر گافمن در رسانه شيوه

به برساخت تفاوت مي هاي جنسيتي  تماس با اشياء دستاويزي براي نمايش در واقع شيوه. شود كار گرفته

و زنان در فيلم ايم شيوه كوشيدهش، در اين پژوه. هاي تصويري است جنسيت در رسانه هاي تماس مردان

:سينمايي با اشياء را بررسي كنيم كه نتايج آن بدين شرح است

مي1همچنان كه در جدول به مشاهده هاي مورد بررسي، زنان در تماس با اشياء طور كلي در فيلم شود

و نوازش مبادرت ورزيده ام بيش از دو برابر مردان به لمس » لمس زنانه«ري كه گافمن آن را مشخصاً اند،

و چنگ زدن و از سوي ديگر مردان بيشتر از زنان به قاپيدن و) دو برابر(نام نهاده است و همچنين دستكاري

هايي ميان دو جنس به لحاظ قابل توجه اين كه چنين تفاوت. اند دست زده) تقريباً سه برابر( شكل دادن

و  .بنابراين قابل تحليل هستندآماري نيز كامالٌ معنادار

هاي سينمايي تأييد اي متفاوت از كار او يعني در فيلم بار در زمينه گافمن را اين اين نتايج، نظريه

هاي خاص تماس با اشياء توسط دو جنس، هاي سينمايي ايراني از طريق نمايش شيوه فيلم.كند مي

و از اين طريق منا هاي جنسيتي را برمي تفاوت بسازند ميسبات جنسيتي سنتي را  در اينجا نحوه. كنند ازتوليد

مي تماس با اشياء به منزله بهي مناسكي در و زنانگي خود را آيد كه افراد دو جنس از خالل آنها مردانگي

. گذارند نمايش مي

 هاي سينمايي مورد بررسيي تماس با اشياء توسط دو جنس در فيلمها شيوه–1جدول شماره
نز مرد  

 تعداد صحنه درصد تعداد صحنه درصد
 شيوه تماس با اشياء

1/20 63 4/61 و نوازش 129  لمس
1/20 63 6/8 و چنگ زدن 18  قاپيدن
8/59 و شكل دادن 63 30 188  دستكاري

 كل 210 100 314 100
Lambda = 273/0 sig = 000/0
Cramers V = 421/0 sig = 000/0
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1شكل2شكل3 شكل

4كلش5شكل6شكل

 مناسكي شدن فرمانبري
بر خود بر روي تصاوير تبليغاتي برخي از مصاديق مناسكي گافمن در مطالعه شمرده شدن فرمانبري را

2همچنان كه در جدول.ي سينمايي به كار گرفته شده استها پژوهش براي بررسي فيلم اينكه در

به مشاهده مي از طور كلي در فيلم شود هاي مورد بررسي زنان در تعامل با جنس مخالف بيش از مردان

ا هايي همچون خواهش كردن، كمك طلبيدن، لبخند زدن، عشوه كنش براز ناتواني، ابراز گري، جلب موافقت،

و از بي و بدرقه كردن كه كنش. اند خودشدگي عاطفي استفاده كرده نگراني، ارائه خدمات، استقبال هايي

و متواضعانه شناخته مي از سوي ديگر مردان. شود معموالٌ در عرف اجتماعي به عنوان رفتارهاي فرودستانه

و كردن، حمايتدادن، تحميل همچون دستورهايي در تعامل با جنس مخالف بيش از زنان از كنش كردن

و هايي كه معموالٌ در عرف به عنوان رفتارهاي فرادستانه كنش. اند وضعيت مسلط داشتن استفاده كرده

ها ميان دو جنس اين تفاوت مهم اين كه آمار جدول نشان از معنادار بودن نكته. شود مقتدرانه شناخته مي

.دارد
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هم. گافمن دارد تإييد نظريهاين نتايج حكايت از  چون تبليغات مورد مطالعهدر سينماي ايران نيز

و مردان در حال اجراي اعمالي نشان داده مي و فرودستي گافمن، زنان شوند كه از طريق آنها زنان فرمانبري

مي خود را براي مردان نمايش مي و فرادستي خود را به زنان نشان و مردان نيز اقتدار كه.ندده دهند اعمالي

و بدين ترتيب سينما در قالب نمايشي سرراست از مناسكي شدن فرمانبري ميان دو جنس به اجرا درمي آيند

و بازتوليد تفاوت مي محملي براي برساخت و فرهنگ .شود هاي جنسيتي نشأت گرفته از جامعه

هاي سينمايي مورد بررسي مناسكي شدن فرمانبري در فيلم-2جدول شماره  
و ميانگين صحنهب( )رحسب تعداد

 زن مرد
تعداد صحنه درصد تعداد صحنه درصد

نوع كنش در برابر جنس
 مخالف

9/2 19 7/5  كمك طلبيدن 61
1/19 125 9/28  لبخند زدن 307
1/3 20 6/3  جلب موافقت 38
7/1 11 9/2  ابراز ناتواني 31
6/2 17 8/0 9 و تهاجمحمايت كردن  در برابر مخاطرات
4/8 55 1/1  داشتن وضعيت مسلط 12
5/1 10 2/3 خودشدگي عاطفي از خود بي 34  
6/0 4 4/1  استقبال يا بدرقه كردن 15
7/2 18 7/11 گري عشوه 125  
1/6 40 7/8  ارائه خدمات 93
5/0 3 6/2  ابراز نگراني 28
9/16 111 8/18  خواهش كردن 200

173 6/8  دستور دادن 92
5/7 49 8/1 حميل كردنت 19  

 كل 1064 100 655 100
Lambda = 189/0 sig = 000/0
Cramers V= 393/0 sig = 000/0
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7شكل8شكل9شكل

10شكل11شكل12شكل

13شكل14 شكل15شكل

61شكل71شكل 18شكل
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 يا مجاز عقب نشيني رواني
يك عقب ي است كه گافمن آن را در تصاوير تبليغاتي هاي جنسيت از ابعاد نمايشينشيني رواني يا مجاز

و ما در اين پژوهش مصاديق آن را براي تحليل مناسبات جنسيتي به .ايم كار گرفته بررسي كرده

)برحسب تعداد صحنه(هاي سينمايي مورد بررسي عقب نشيني رواني در فيلم-3جدول شماره
 زن مرد

تعداد صحنه درصد  تعداد صحنه درصد
 نوع كنش

9/23 39 1/19  به جنس مخالفنگاه زيرچشمي 154
3/15 25 9/8  يا شخصپناه گرفتن پشت يك شئ 65
2/1 2 8/1  هنگام خنديدن دست را جلوي دهان گرفتن 16
4/7 12 1/8  يا ترسعقب نشيني در برابر تهاجم 70
8/9 16 2/14  پنهان كردن چهره پشت دست 128
6/0 1 8/5  از ترسجيغ زدن 58

0 0 4/4 و 45  ...بستن چشم هنگام غليان احساس، خشم
1/6 10 4/3  هنگام مواجهه با جنس مخالفهول شدن 24
2/1 2 7/0 5 ش كردنغ
4/34 56 7/33  در برابر جنس مخالفگريه كردن 285

 كل 850 100 163 100
Goodman and Kruskal tau = 037/0 sig = 000/0
Cramers V= 193/0 sig = 000/0

مي3 همچنان كه در جدول به مشاهده هاي مورد بررسي زنان بيش از مردان در حال طور كلي در فيلم شود

به نشيني رواني يا مجاز در نظريه اند كه از مصاديق عقب هايي نشان داده شده انجام كنش و  گافمن هستند

زنان بيش از مردان به اعمالي. اظ آماري تفاوت ميان دو جنس در موارد مربوط به اين مقوله معنادار استلح

مي ورزند كه آنها را بيرون از موقعيت يا وضعيت فعاالنه مبادرت مي رفتارهايي همچون نگاه. دهد كنش قرار

ي ا ترس يا نگاه كردن به زيرچشمي به جنس مخالف، پناه گرفتن پشت يك شئ يا شخص هنگام خطر

جنس مخالف، هنگام خنديدن دست را جلوي دهان گرفتن، عقب كشيدن خود در برابر تهاجم يا ترس،

پنهان كردن چهره پشت دست هنگام اضطراب، هيجانزدگي، جيغ زدن از ترس، بستن چشم هنگام غليان 
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ك و گريه ردن در برابر جنس مخالف احساس، خشم، هول شدن هنگام مواجهه با جنس مخالف، غش كردن

.از اين نوعند....و

 جنسيت بوده بدين ترتيب بنابر رويكرد گافمني، سينماي ايران پس از انقالب محملي براي نمايش

و فرودستي زنان نسبت به مردان است، نمايشي مناسك چنين نمايشي از جنسيت، سينماي. گونه از ضعف

و پدرساالرانه تبديل كرده استايران را به ابزاري يراي بازتوليد مناس كه. بات جنسيتي سنتي ابزاري

و تفاوت كوشد تفاوت مي  زنانگي براي هاي اجتماعي را در قالب اسطوره هاي جنسيتي مبتني بر فرهنگ

و بازسازي كند .مخاطبان ارائه

19شكل20 شكل21 شكل

 22 شكل23شكل24شكل
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27شكل26شكل25شكل

28 شكل30 شكل29 شكل

31 شكل32 شكل33 شكل

 بندي شغلي رتبه
و مناسبات شغلي دو بعد از رتبههشپژودر اين قرار بررسي موردبندي شغلي شامل منزلت شغلي

: استگرفته

 نوع شغل) الف
مي4 همچنان كه در جدول به شود در فيلم مشاهده طور كلي هاي سينمايي مورد بررسي، مشاغل

در در فيلم.شده هستند جنسيتي ل در مشاغل عرفاً مردانه درصد مردان شاغ03/82كه حالي هاي مورد بررسي
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در. اند درصد از زنان شاغل به اين گونه مشاغل پرداخته2/27اند، تنها شاغل بوده كه حالي از سوي ديگر،

 درصد از مردان بدين8/7اند، تنها درصد از زنان شاغل در فيلم به مشاغل عرفاً زنانه مشغول بوده14/57

با بيانگر اين مسئله هستند كه فيلماين نتايج. اند پرداخته گونه مشاغل مي هاي سينمايي ايراني پس از انقالب

و مردان، عمالً به ارائهجنسيتي كردن مشاغ ميل زنان و با تفكيك قائل شدن ميانرپ نمايش جنسيت دازند

د و عرفاً زنانه، به نوعي به بازتوليد مناسبات شغلي سنتي و مردان در تصدي مشاغل عرفاً مردانه ر روابط زنان

.پردازند ميان دو جنس مي

هاي مورد بررسيـ نوع شغل بازيگران نقش اصلي در فيلم4جدول شماره  
 مرد زن

 تعداد درصد تعداد درصد
 نوع شغل

3/27  مردانهمشاغل عرفاً 210 82 21
1/57 44 8/7  زنانهمشاغل عرفاً 20
6/15 12 2/10  مشاغل غير جنسيتي 26

لك 256 100 77 100
Lambda = 263/0 sig = 001/0
Cramers V= 554/0 sig = 000/0

 مناسبات شغلي)ب
در به عنواننوع مناسبات حاكم بر روابط شغلي يا كاري دو جنس،  يكي از مصاديق نمايش جنسيت

رت طور كلي فراوانيبه. هاي سينمايي مورد بررسي قرار گرفته است فيلم دربههاي مربوط به بندي كاري

 با اين حال در همين حد نيز،هاي جنسيتي بوده است هاي سينمايي ايراني كمتر از ساير ابعاد نمايش فيلم

.نتايج قابل تحليل است

مي5همچنان كه در جدول به مشاهده هاي سينمايي مورد بررسي، مردان بيش طور كلي در فيلم شود

د و مياز زنان به جنس مخالف خود آموزش مي ستور شغلي سو. كنند دهند يا بر كار آنها نظارت ي ديگر از

مي زنان بيشتر در حال ارائه ها به لحاظ آماري معنادار اين تفاوت. شوند گزارش به مرد مافوق خود نشان داده
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مي گافمنو نظريه هستند هاي سينمايي ايراني پس از انقالب با نمايش مناسبات فيلم. كنند را تاييد

بهجنسيتي سنتي مي در روابط شغلي دو جنس، عمالً تع نمايش جنسيت مبادرت و به بيري ورزند

.سازندو برمي كردههاي جنسيتي را خلق نابرابري

و ميانگين صحنه( هاي سينمايي مورد بررسي بندي كاري در فيلم رتبه-5جدول شماره )برحسب تعداد
نوع كنش در برابر مرد زن

 درصد تعداد صحنه درصد تعداد صحنه جنس مخالف
آموزش شغلي به جنس

 مخالف
0033/14

نظارت شغلي بر جنس
 مخالف

416106/47

گزارش شغلي به جنس
 مخالف

18 72419

دستور شغلي به جنس
 مخالف

312419

 21100 25100 كل
Lambda = 356/0 sig = 02 
Cramers V= 559/0 sig = 002/0

34شكل35شكل36شكل
 خانواده

مي6همچنان كه در جدول در شود به طور كلي در فيلم مشاهده هاي سينمايي زنان بيش از مردان

و خانواده نشان داده شده هاي مورد بررسي زنان بيش از مردان در فيلمنخست آنكه. اند مناسبت با خانه
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و هم بيرون خانه ديده شدهراه فرزندان خود هم در خانهم و دوم اينكهه زنان بيش از مردان در حال اند

مي نگهداري كودك يا بچه  هنگام مكالمات تلفني زنان بيشتر درون خانه ديده،سوم. شوند داري نشان داده

و خانه، كه اين امر نشانهشوند تا بيرون مي هاي مورد مردان با بيرون از خانه در فيلم پيوند بيشتر زنان با خانه

.بررسي است

ه نشان داده اي معنادار بيشتر از زنان در بيرون خان دهد كه مردان به گونه همچنين آمار نشان مي

به.شوند مي مي طور كلي در فيلم هرچند شوند، اين هاي مورد بررسي، مردان اندكي بيش از زنان در خانه ديده

ب در برابري جنسيتي ارتباط داد،ه سادگي به مسئلهامر را نبايد  بلكه اين مسئله معلول حضور كمرنگ زنان

ا در دهه هاي محدودكننده ستگزاريهاي سينمايي به دليل سيا فيلم كه اول پس از انقالب  پايين سببست

ابه. آمدن آمار حضور زنان در خانه نسبت به مردان شده است مي بعدينطور كلي نتايج بررسي در دهد نشان

به فيلمكه به هاي سينمايي ايراني با جنسيتي كردن مناسبات خانوادگي نوعي خصوص در روابط با فرزندان،

مي نابرابري و بازتوليد .كنند هاي جنسيتي را برساخت

هاي سينمايي مورد بررسي در مناسبات ميان دو جنس در فيلم بازنمايي خانواده-6جدول شماره  

ردم زن
تعداد
 صحنه

تعداد درصد
 صحنه

 درصد

3/30 6/361020 966 حضور در خانه
1/52 381754 1004 حضور در بيرون خانه

9/6 1/13234 347 حضور در خانه همراه فرزند
6/4 1/6155 160 حضور در بيرون خانه همراه فرزند

داري بچه  457/1361/1
717/2618/1 مكالمه تلفني در خانه

2/3 488/1108 مكالمه تلفني در بيرون خانه
 100 3368 100 2641 كل

Lambda = 023/0 sig = 00/0
Cramers V= 167/0 sig = 000/0
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 گيري نتيجه
و آزمون نظريهن مقاله، هدف در اي ارچوبچ. جنسيت بوده است نمايش گافمن درباره معرفي، بسط

و ال او، در زمينهگوهاي تحليلي گافمن در اين تحقيقنظري كاربه) تحليل تصاوير تبليغاتي(اي متفاوت از كار

چ پس از انقالب با هاي سينمايي جا، كوشش شده است فيلم در اين. گرفته شده است ارچوب استفاده از

و مجالت به دليل وجود كار به دليل تفاوت فيلم با تصاوير تبليغاتي روزنامه اين. تحليلي او بررسي گردد ها

سازي مجدد الگوهاي تحليلي گافمن داشته است، ما در اين صدا عالوه بر تصوير در فيلم، نياز به عملياتي

ده تحقيق درصدد بوده و تا حدودي نيز انجام دادهايم چنين كاري را انجام  نظر پژوهش حاضر از اين. ايم يم

و نظريه. سينما انجام نشده است كاري كه تاكنون در حوزه. من است نمايش جنسيت گاف نوعي بسط نظريه

از الگوهاي تحليلي گافمن در اين تحقيق با هدف بررسي مناسبات جنسيتي در فيلم هاي سينمايي ايراني پس

و مي كه نابرابري اين پرسش پاسخ فتنياانقالب به هاي جنسيتي چگونه در آنها برساخته كار گرفته شوند،

. شده است

و پنج الگو از شش الگوي تحليل تصويري گافمن، بيانگر نمايش نابرابري پژوهش دربارهنتايج

درهاي اند؛ اين نابرابر هاي سينمايي مورد بررسي بوده هاي جنسيتي در فيلم تفاوت  مطابق الگوي گافمني،

و نمايش انواع حالت( هاي لمس زنانه، مناسكي شدن فرمانبري قالب و قدرت و فرودستي از زنان هاي عجز

 از طريق نشيني زنان از موقعيت نمايش انواع حذف يا عقب(، عقب نشيني رواني يا مجاز)فرادستي از مردان

و)ش اشكال فروپايگي زنان در امور شغلي نسبت به مرداننماي(بندي شغلي، رتبه)هاي روانشناختي درگيري

و مردان به بيرون از خانه(خانواده و خانواده مي) نمايش تعلق زنان به خانه .شوند به مخاطبان نمايش داده
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در شده از نابرابري هاي سينمايي ايراني با بازنمايي تصويري فرامناسكي فيلم هاي جنسيتي در جامعه،

كم آنها از طريق مناسكي. دارند ها گام برميو بازتوليد اين نابرابرينتجهت برساخ و ارزش كردن فرمانبري

و ارزش جلوه دادن زنان نسبت به مردان، برتري يك جنس بر جنس ديگر را به نمايش مي و گذارند ها

ميهنجارهاي جنسيت و تثبيت وو اين همه غالباً از طريق اجراي كنندي سنتي را تأييد مناسك فرودستي

و مرد در فيلم مي فرادستي در كنش متقابل بازيگران زن و مرد. دهد ها رخ  هاي ايراني با ارائه ان در فيلمزنان

و رويدادهاي يكسان، چنان نمايش جنسيتي براي رفتارهاي متفاوت از خود هنگام رويارويي با موقعيت ها

در ناظران فراهم مي ن لحظهآورند كه مي ظر هر كسي اين تفاوت نخست در كه حاليدر. كند ها طبيعي جلوه

به امروزه ديگر پذيرفته شده است كه اين تفاوت و مي ها منشأ طبيعي ندارد .شود صورت اجتماعي برساخته

و كاربرد منطقي الگوهاي تحليلي نظريه گافمن درباره نمااين بررسي نتايج يش جنسيت در حكايت از تأييد

د حوزه به. اين نظريه را براي تحليل تصاوير تبليغاتي به كار برده بودپيش از اين گافمن. ارند سينما با توجه

مي آنچه در تحليل و بايد گامي مايي جنسيت در سينما مطلوب نباشدهاي بازن رسد چنين شيوه ها آمد، به نظر

. در جهت اصالح آنها برداشته شود
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