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  پردازي زن در سینما نوع شخصیت و جنسیت کارگردانمیان  رابطۀ
  **آبادي، بهاره فتح*اعظم راودراد

  
نوع «و » جنسیت کارگردان«ن میا اصل پژوهشی است که به بررسی رابطۀاین مقاله ح :چکیده

ایی به این منظور، شش فیلم سینم. هاي سینمایی پرداخته است در فیلم» پردازي زن نقش اول شخصیت

سه (اصالحات با موضوعات مرتبط با زنان توسط کارگردانان صاحب سبک سینماي ایران  که در دورة
این . اند تحلیل شده» شناسی نشانه«ساخته شده؛ انتخاب و با روش ) کارگردان مرد و سه کارگردان زن

شی هستند که با ک خط و سگ ها شامل واکنش پنجم، گیالنه، زندان زنان، مهمان مامان، کاغذ بی فیلم

شخصیت  -منابع، عاملیت و دستاوردها –توجه به معیارهاي استخراج شده از نظریات توانمندسازي زنان 
  .پردازي منطقی و غیرمنطقی از زنان تحلیل شده است در قالب شخصیت هاآنزن نقش اول 

با معیارهاي  هاي بررسی شده هاي این پژوهش حاکی از آن است که زنان نقش اول در فیلم یافته

خورده به نمایش ند و اغلب به صورت قربانی و شکستا توانمندي باالیی نداشته توانمندسازي عمدتاً

پردازي زن نقش اول  ي زن و مرد در نوع شخصیتهاانو تفاوت چندانی بین کارگرد اند گذاشته شده
  . ها وجود ندارد فیلم

  .شناسی دازي زنان، توانمندي زنان، نشانهپر سینماي ایران، جنسیت، شخصیت :هاي کلیديواژه

  

  و طرح مسأله مقدمه
پرداخته شده  هاآنتفاوت و  ي زن و مردهاانهاي کارگرد زنان در فیلم بازنماییچگونگی  در این تحقیق به

فرعی  مسأله .آن با جنسیت کارگردان است پردازي زنان در فیلم و رابطۀ اصلی نوع شخصیت مسأله .است

پذیري و جامعه که سینما یکی از ابزارهاي جااز آن .هاي منتخب است بازنمایی زنان در فیلمهم چگونگی 

پردازي غلط از زنان و بازنمایی منفی از ایشان در آن، انتظارات  فرهنگ است، شخصیت دهندةانتقال
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تعیین کرده و به ها  ها و بازنمایی پردازي جامعه از زن و انتظارات زنان از خود را مطابق با این شخصیت
 هاي شخصیتی مثبت زنان از نظریۀ براي تعیین ویژگی. کند سازي می را طبیعی هاآنعبارت دیگر 

سینمایی از تحلیل همنشینی در روش ن وتحلیل متبراي . توانمندسازي زنان استفاده شده است

   .استفاده شده است شناسی انهنش
ها منطقی  هاي نقش اول در فیلم پردازي زن شخصیتنوع  آیا اوًال این است کهال اساسی مقاله سؤ

که منطقی بودن یا نبودن شخصیت نقش اول زن ربطی به جنسیت غیر منطقی؟ دوم ایناست یا 
ها و نیز  گوید در هر روایتی براي توصیف انگیزه می) 1380(طور که آسابرگر  همان .کارگردان دارد یا خیر

باید منطقی در متن . پردازي نیاز داریم به شخصیت دهند، یها انجام م درك علت اعمالی که شخصیت

دهند، باور کردنی  ها انجام می چه شخصیتروایی وجود داشته باشد و مخاطبان باید متقاعد شوند که آن

دهد به عنوان  چه را رخ میها باید به نحوي توجیه شود تا خواننده بتواند آن یعنی رفتار شخصیت. است

هر توان گفت  پردازي زن در سینما نیز می در مورد شخصیت). 66: ص(ستدل بپذیرد اموري منطقی و م

منطقی این خواهد بود که دستاوردهایی نیز از این توانمندي چه زن توانمندتر نشان داده شود انتظار 

   .و بر عکس شامل حالش شود

با توجه به ها معتقدند  فمینیست. ساز است لۀ جنسیت فیلمپردازي، مسأ دوم پس از نوع شخصیتنکته 

مردساالر را در سطح فرهنگ بازتاب  ۀهاي مسلط در جامع اي، ارزش نقش مولد فرهنگ توده ها در رسانهکه این

 ها رسانه .دهند را تقلیل می هاآنو نقش کنند  میبه سبک جامعه به طور کلی زنان را تحقیر  هاآن، دهند می

   .کنند ها و تصورات قالبی را در مورد زنان بازنمایی می کلیشه دهند، بلکه واقعیت زنان را نمایش نمی

سازان زن به  رسد که فیلم نظر می ها به اي و محدود زنان در رسانه رغم این بازنمایی کلیشه اما علی

تري به  بینانه د با دید واقعنشان نسبت به مسائل زنان بتوانها و تجربیات گاهیآباورها،  ،دلیل نوع شناخت

توانند از این رسانه در  می هاآن .تري از زنان به نمایش بگذارند پردازي منطقی پرداخته و شخصیت هاآن

محور هاي مرد جهت بازنمایی واقعیت زندگی زنان و به عنوان ابزاري که علیه تصاویر قالبی زنان در رسانه

ساالر یت فروتر در جامعه مردبت به موقعگاهی زنان نسآواکنش خواهد داد استفاده کرده و در نتیجه بر 

هاي برابر و افزایش حضور  معتقدند زنان با کسب موقعیت ها نیستیفم در واقع برخی از .امروزي بیفزایند
هاي غیر سنتی و عدم  توانند با به تصویر کشیدن مردان و زنان بیشتري در نقش در رسانه سینما می

  .)36 :1996 ،ون زونن( ر کمک کنندگرایانه به ایجاد این تغیی استفاده از زبان جنس
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هاي  شان و داشتن تجربهزن بودن ۀسازان زن به واسط فیلم نیز معتقد است که) 2003(رادکیوز 
بر شخصیت و ، )تصویر، صدا و گفتار(هاي خاص هنري  کارگیري استراتژي هتوانند با ب مشترك از زنان می

نان، تجارب، احساسات، افکار و مشکالت ذهنیت زنان تمرکز کنند و تالش کنند دنیاي شخصی ز

جدیدي درباره زندگی و  ةتوانند به شیو سازان زن می چنین فیلمهم .یر بکشندورا به تص هاآناجتماعی 
سازي کرده و قراردادهاي  هاي جنسیتی را از نو مفهوم مسائل زنان سخن گویند و تعابیر سنتی از نقش

تري از وضعیت  بینانه بر این اساس تصویر واقع توانند می هاآن .ندثابت و موجود در جامعه را به نقد بکش
ه دهند و روابط قدرت را به سمت روابط مساوي و عادالنه بین زنان و مردان سوق یزنان در جامعه ارا

  .در مقاله حاضر این دیدگاه نیز مورد آزمون قرار خواهد گرفت. دهند

  :مورد توجه است به قرار زیر است مقالهدر این  هایی که پرسشفوق لذا با توجه به توضیحات 

    ؟محوریت زن منطقی و باورپذیر است با هاي سینمایی در فیلمپردازي زن نقش اول  شخصیتیا آ - 1

 زن و يهاناکارگرد توسطهاي ساخته شده  پردازي زن نقش اول در فیلم شخصیتتفاوتی میان یا آ -2

  ؟ وجود داردمرد 

  ادبیات نظري

 پذیرفته است هاي لیبرال تأثیر نیستینیستی به ویژه نظریه فمیکه از نظریات فم سازي زنانتوانمند

 را در موقعیت فرودستی هاآنهایی را که  فرآیندي پویا است که توانایی زنان براي تغییر ساختارها و ایدئولوژي

بیشتر به منابع و کنترل بر زندگی این فرآیند به زنان براي دستیابی . گیرد نگه داشته است دربر می )وابستگی(

این فرآیند موجب افزایش  .شود می هاآنکند و موجب احساس استقالل و اعتماد به نفس بیشتري در  کمک می

  ).239: 2001اگبومه، ( دارندشود که زنان از خودشان  بهبود تصویري می وعزت نفس زنان 

 :ددانرا شامل سه جزء اساسی و مرتبط با هم میتوانمندسازي )  8: 2002به نقل از مالهاترا، ( 1کبیر

  .منابع، عاملیت، دستاوردها

موزش و آمتغیرهایی مانند  .کننده فرآیند توانمندسازي هستند منابع در واقع عوامل تسریع: منابع

  . وردآتوان از جمله منابع توانمندسازي به شمار  اشتغال را می

                                                        
1 .Kabeer 
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هاي مهم زندگی و کنترل بر منابع  انتخاب تدبیرفرد براي  ییتوسعه توانا معنايعاملیت به : 2عاملیت
ان را نباید فقط عاملیت زنان معرف این است که زن. مهمی در زندگی او دارند تأثیرکه است و تصمیماتی 

د به عنوان بازیگران اصلی در فرآیند یکنندگان خدمات در نظر گرفت، بلکه خود زنان با به عنوان دریافت

نان نشود، آعاملیت زمانی که منجر به تغییر معناداري در موقعیت زنان و رفاه . گرفته شوندتغییر در نظر 
  . تواند به معناي توانمندسازي باشد نمی

تواند در  نقشی باشد که چنین عاملیتی می ترین دلیل براي توجه به عاملیت زنان دقیقًا شاید فوري
کسب ، زنان نسبی سن معتقد است که رفاه مارتیاآ. ند، ایفا کندزن سیب میآهایی که به رفاه زنان  حذف نابرابري

سواد بودن به نحوي که بتوانند در تصمیمات ت، بایشغل خارج از خانه، داشتن حق مالک داشتن، یمد کافآدر

  ).265 :1381سن، ( استهاي عاملیت  از جنبهداخل و خارج از خانواده شرکت کنند، 
پیامدهایی است که در نتیجه این فرآیند  و فرآیند توانمندسازي همان نتایج یکی دیگر از اجزاي: دستاوردها

هاي  توانند از چیزهاي ابتدایی از قبیل سیر شدن، سالم بودن، اجتناب از بیماري دستاوردها می. شود حاصل می

، عزت تري از قبیل خشنود بودن تا دستاوردهاي پیچیده و قابل پیشگیري و مرگ و میر زودرس شروع شوند

  . )59 :1379سن، (نفس داشتن، مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی و غیره ادامه یابند 

سم لیبرال هستند و خصوص فمینیههاي فمینیستی و ب زیر نفوذ دیدگاه هاي توانمندسازي عمدتًا نظریه

تلف که خود هاي مخ هاي آموزشی برابر در حوزه توان با ایجاد فرصت کید دارند که میبر این نکته تأ

که بنیادهاي اساسی و در واقع بدون این. موجب توانمندي زنان خواهد شد، تبعیض علیه زنان را رفع نمود

  . توان موقعیت زنان را بهبود بخشید اجتماعی موجود در جامعه بهم بخورد، می

لذا . ها هستند و از آن جمله فیلم ها رسانه ،هاي برابر آموزشی یکی از ابزارهاي مهم در ایجاد فرصت

هاي  تواند به عنوان یکی از این فرصت ها می هاي باورپذیر و منطقی از شخصیت زنان در فیلم نمایش

بندي معیارهاي  در این مقاله براي مقوله. آموزشی نقش مهمی در رفع تبعیض جنسیتی بازي کند

انتظار ما این است که  .ها به طور عمده از نظریات کبیر استفاده شده است توانمندي زنان در فیلم

در این صورت . توانمندي باال با موفقیت زن نقش اول و توانمندي پایین با عدم موفقیت وي همراه باشد

اما اگر توانمندي باال با عدم موفقیت زن نقش اول و توانمندي . نامیم پردازي را منطقی می این شخصیت
  .نامیم پردازي را غیرمنطقی می تپایین با موفقیت زن نقش اول همراه باشد، این شخصی

                                                        
2 .agency 
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شود و شامل مقوالتی  ه میاجزاء توانمندسازي زنان ارایمدل نظري تحقیق در شکل زیر با توجه به 
  .هستیم هاآندنبال کشف وجود یا عدم وجود هها ب است که در فیلم

بع
منا

 

  اشتغال، آموزش

ت
ملی

عا
 

، خودیاري و سازماندهی خود، ثیرگذار بودنتأ، داشتن حق انتخاب، گیريقدرت تصمیم، کنترل بر زندگی
داشتن حق ، ايهاي شبکهمشارکت و همکاري، دربرگیرنده عنصر عاملیت، اعتماد به نفس، احساس استقالل

نقش اقتصادي بیرون از ، قدرت کسب درآمد، دستابی به منابع و خدمات، دستیابی به فرصت شغلی، حاکمیت

  .ثر بودن در تغییر معنادارؤم، ي و عقیدهتقویت رأ، یتحقوق مالک، سوادآموزي، خانواده

دها
ور

ستا
  سالم بودن، سیر شدن :ابتدایی د

  مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی، عزت نفس داشتن، خشنود بودن :پیچیده

  مدل نظري تحقیق   

  شناسی روش

پردازي  ع شخصیتنو مطالعهبراي . شناسی انجام شده است پژوهش مبناي این مقاله به روش نشانه

زمینه توانمندي  ها و تعاریف مطرح شده در تخاب شده ابتدا با توجه به نظریههاي ان زن نقش اول در فیلم

این معیارها در  مطالعهبراي سپس  .شده استوري آثر در توانمندسازي جمعؤمعیارها و عوامل م، زنان

هاي  ها به صورت سکانس فیلم که ترتیب  بدین داخته شده استبه تحلیل متن پر ،متون سینمایی

 ،پردازد به نحوه تکامل روایت می کهو یک نوع مطالعه همنشینی یا در زمانی  ه شدهوردآاي در زنجیره

   .شودآشکار میها  در فیلم تولید شده معانی بدین ترتیب .است انجام شده

منظور از همنشینی . کید داردأسازد ت بر تسلسل پیشامدها که روایت قصه را می همنشینی تحلیل

اي از  چون سلسلهن همآاي از چیزهاست و تحلیل همنشینی یک متن یعنی نگاه کردن به  زنجیره

فیلم سینمایی   ،متن در این تحقیق ).32: 1379آسابرگر، ( سازد رویدادها که نوعی روایت خاص را می

ها وجود دارد عوامل  این سکانسشکاري که در هر یک از آهاي متوالی و معانی  سکانس تحلیلبا  و است

   .جستجو شده است هاآنزنان در  يدو معیارهاي توانمن

در هر فیلم با استفاده از تحلیل همنشینی تالش شده است وجود یا عدم وجود عوامل و معیارهاي 
 خودیاري ،گذار بودنتأثیر ،داشتن حق انتخاب ،گیري کنترل بر زندگی و قدرت تصمیمتوانمندسازي شامل 

مشارکت و  ،عاملیت ،احساس استقالل و اعتماد به نفس ،عزت نفس داشتن ،و سازماندهی خود
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 ،هاي شغلی و منابع و خدمات اطمینان از دستیابی به فرصت ،حق حاکمیت ،اي داشتن هاي شبکه همکاري
و  ي زنان، تقویت رأحقوق مالکیت، موزيآمد، نقش اقتصادي بیرون از خانواده و سوادآقدرت کسب در

که زن نقش اول این فهمبا مقایسه اکثر این فاکتورها  سپس .در تغییر معنادار تعیین شود هاآنثر بودن ؤم

به صورت کیفی به سنجش این  ،هاي مورد بررسی در اکثر این عوامل توانمند است یا نه در فیلم
   .گیرد قرار می مقایسه دمور و با موفقیت یا عدم موفقیت زن در پایان فیلم شود پرداخته میتوانمندي 

به  یکسان ساخته شده و در طول یک دوره پنج ساله هاي انتخاب شده در شرایط اجتماعی فیلم تمام
ي مرد هانادیگر توسط کارگرد فیلمي زن و سه هاناتوسط کارگرد سه فیلم .اند مسائل زنان پرداخته

یت در چگونگی پرداختن به شخصیت زن در عامل جنس تأثیر شده،سعی  هاآنبا مقایسه  و اند ساخته شده

که محصول شرایط اول این. اند انتخاب شده معیاربر اساس سه  ها فیلم این .مشخص شودها  فیلم

 هاآنکه محوریت موضوع سوم این. دوم ساخته کارگردانان مطرح سینما باشند. یکسانی باشند یاجتماع

  :هاي انتخابی به شرح زیر هستند فیلم. زن باشد

منیژه ( زندان زنان ،)1383، اعتماد رخشان بنی( گیالنه ،)1381، تهمینه میالنی( واکنش پنجم

سگ و ) 1380 ،ناصر تقوایی( خط کاغذ بی، )1382 ،داریوش مهرجویی( مهمان مامان ،)1379 ،حکمت

  ).1379 ،بهرام بیضایی( کشی

  ها یافته

کار گرفته شده ولی نقل تمامی مراحل ها به  شناسی براي تحلیل فیلم اگرچه روش تحلیل نشانه

به همین دلیل تنها در تحلیل فیلم اول . استفاده از این روش براي هر فیلم به مجالی طوالنی نیاز دارد

شود و در مورد بقیه  چگونگی استفاده از روش تحلیل همنشینی به شیوه سکانس به سکانس تشریح می

  . دشو ها اکتفا می ها تنها به ذکر یافته فیلم

  : فیلم واکنش پنجم خالصه

از نظر  و ستهانااو دبیر یکی از دبیرست .دهد فرشته همسرش را در یک سانحه تصادف از دست می

او صاحب دو فرزند پسر است و در زمان حیات همسرش در خانه پدرشوهرش  .مالی در سطح پائینی است

بعد از فوت همسرش  .دنک ندگی میز استکه مردي ثروتمند و مقتدر ) جمشید هاشم پور(حاج صفدر 

 کند میزندگی فرشته در خانه خودش مخالفت ادامه پدرشوهرش با  .ریزد  میبه هم  کامًالزندگی او وضع 

 هها را به عهده گرفت ي حضانت بچهو .داند می و شرع را خالف عرفنخود، آ زیرا با توجه به عقاید سنتی
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که متوجه تا اینها را ببیند،  بچه دتوان میبار اي یک هفتهه تنها فرشت. فرستد میو فرشته را به خانه پدرش 
کند ولی  می شکایتاو  .شان بفرستد ها را به خارج از کشور نزد عمه قصد دارد بچهحاج صفدر  شود می

هایش  بچه گیرد بنابراین تصمیم می .شود که زمان کافی براي رسیدگی به شکایت وجود ندارد متوجه می

ولی پدرشوهرش از این تصمیم  ،کند با کمک دوستانش این تصمیم را عملی می وي .و فرار کندرا بردارد 
  .کند و وادار به تسلیم می کرده را پیدا هاآن پایاندر پردازد و  می هاآن تعقیبو به ا .شود خبر میبا

با شوخی  واند  با دوستانش در رستوران نشسته) نیکی کریمی(فرشته  ،سکانس اولدر  :تحلیل فیلم

در مورد وضعیت خوب زندگی  هاآن .آورندناراحتی بیرون  از را عزادار همسر فرشته کنند سعی می و خنده

شوهر یکی از این  در همین اثنا. کنند زندگی خود تعریف می سخن گفته و با خوشحالی از شوهر وخود 

را  هاآنخانم او در رستوران است و بیند  می شود و وقتی اش وارد رستوران می با منشی) ترانه(ها  خانم

 او کند و به دیگر دوستان کار می جا چهنآن وقت روز آکند که  را بازخواست می او ،دستی کرده دیده پیش

همگی شروع به گفتن حقایق  شود برخورد نامناسب او با همسرش باعث می .کند احترامی می نیز بی

پایان اما در  .اند شکایت کنند شان متحمل شدههمسران ه بادر رابطهایی که  و از سختی کنندزندگی خود 

   .من عاشق شوهرم بودم ، اماگوید می با اندوه فرشته این سکانس،
دفاع از خود  همه در ،کند احترامی می بی دوستان اودر این سکانس زمانی که شوهر ترانه به همه 

از نظر  فرشتهشود  معلوم می ابتداهمین از  .کند از خود دفاعی نمی ولی فرشته اصالً ،گویند می چیزي

خواهد خانه را ترك کند  به حالت قهر می سکانس دوم ترانهدر  .خودیاري و سازماندهی خود ضعیف است

ترانه و  خواهرشود، اما با پادرمیانی  اوخواهد مانع رفتن  با پرخاشگري می و رسد که شوهرش سرمی

رغم حضور در  علیسکانس فرشته در این . دهد اجازه رفتن می هاآنگرفتن ماشین و موبایل از وي به 

او را همراهی  در سکوتتواند بر بهتر شدن اوضاع ترانه داشته باشد و فقط  ي نمیتأثیرگونه  هیچصحنه 

  . ضعیف است هم گذار بودن تأثیرپس از نظر معیار  .کند می

براي ادب کردن شوهرش کند تا  میی مراجعه ترانه به همراه فرشته به دفتر وکیلسکانس سوم در 

 این سکانسدر  .کند فرشته هم از موقعیت استفاده کرده و مشکل خود را مطرح می جاایندر . پیدا کند

اگرچه این یک اقدام با واسطه و بدون  شود، داده میبراي حل مشکلش نشان  فرشته اولین اقدام

این نشان  .خاطر فرشته مراجعه کرده بودند نه به خاطر ترانه به وکیل به هاآنزیرا  ،ریزي است برنامه

  .با استقالل کامل براي دفاع از حقوق خود مراجعه نکرده استدهد فرشته  می
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که بر سر مزار همسر فرشته است، نماهایی از رابطه میان برادرشوهر فرشته با سکانس چهارم در 
درشوهرش که گویی براي فرشته و به او دلباخته است، خود فرشته و پ دختر دیگري که احتماالً

شوهر پدر(در ماشین حاج صفدر سکانس پنجم . شود هایی در سر دارد مشاهده می برادرشوهرش نقشه

طور سهم ارث  خواهد با گرفتن جهیزیه و مهریه و همین افتد و در آن وي از فرشته می اتفاق می) فرشته
هاي مادرانه فرشته  ها و التماس گریه. ن ترك نمایدها را گذاشته و خانه را به علت نامحرم بود خود، بچه

تواند عامل  و او نمی ي و نظر او هیچ اهمیتی نداردأدر واقع ر. رسد ها به جایی نمی هم براي نگهداري بچه
  .اصلی تغییر معنادار باشد

رغم مشکالتی که در خانه دارد، به  علی پذیرد است فرشته میمدرسه که در دفتر سکانس ششم در 

تواند به خواسته  نمیهیچ کنترلی بر زندگی خود ندارد و  او دهد نشان میاین  .جاي ترانه به کالس برود

تواند شرایط را عوض کند و تغییري در اوضاع خود بدهد و باید منتظر  نمی او .ترانه پاسخ منفی بدهد

مند است و حقوق او به توان تاحدي، مدآفرشته از نظر کسب در. یگران باشدایجاد شرایط جدید توسط د

این مقدار البته در نظر پدرشوهرش . التدریس حدود پنجاه هزار تومان در ماه است عنوان یک معلم حق

   .کند بسیار ناچیز جلوه می

، در شود همراه حاج صفدر باشود  نیز که فرشته براي مالقات با دوستش مجبور میسکانس هفتم در 

 و دائماًکنترل ندارد بینیم وي حتی بر زندگی خود هم  یم زیرا میاو هستحق حاکمیت حقیقت شاهد عدم 

بر  سکانس هشتم مجددًادر . گیرد توسط پدرشوهرش زیر نظر است و اوست که براي فرشته تصمیم می

در پایان این سکانس فرشته مجبور . شود کید میت فرشته و نداشتن حق انتخاب وي تأعدم حق حاکمی

او هیچ توانی . در مورد رها کردن فرزندان و رفتن به خانه پدر خود را بپذیرد شود خواسته پدرشوهرش می

  .بیند در تغییر این اوضاع در خود نمی

و موضوع بحث به بازگشت ترانه  اختصاص دارد جمع دوستان در رستورانبه نمایش  سکانس نهم

 باره موضوع اظهار نظردر  هر یک از دوستان در این سکانس. شود نزد همسر و فرزندانش مربوط می

ترسد چرا  او از ابراز عقیده و نظرش میرسد  به نظر می. کند کنند به غیر از فرشته که فقط گوش می می

گونه احساس استقالل و اعتماد به نفسی  پس او هیچ .ن زمان کسی به راي او اهمیت نداده بودآکه تا 
  .نی اغلب ساکت بودحتی براي دادن پیشنهادي نداشت و در گفتگوهاي این چنی
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شود که فرشته  دهنده نتیجه تصمیمات حاج صفدر است و به این نقطه ختم می نمایشسکانس دهم 
تنها تصمیم مستقلی که فرشته در این . ها فرزندانش را ببیند شنبه آن خانه را ترك کرده و تنها پنج

 برادرشوهرش مخالفت کند؛ازدواج با گیرد این است که با پیشنهاد حاج صفدر مبنی بر  سکانس می

 دهد این سکانس هم نشان می. پیشنهادي که به وي امکان ماندن در خانه و نزد فرزندانش را می داد
از نظر حق  .شود گونه کنترلی بر زندگی ندارد و همه تصمیمات توسط پدرشوهرش گرفته می فرشته هیچ

بدست  پدرشوهرش تعیین کرده بود هم را نآکه  اي اثاثیه و ارثیه یتمالک توان گفت فرشته میمالکیت 
  .داد نشان میاز نظر حقوق مالکیت هم ضعیف او را مقدارش کم بود  آورد که چون

در . ها به اصفهان را دارد شود که حاج صفدر قصد فرستادن بچه فرشته متوجه می سکانس یازدهمدر 

متوجه  ،کند هرش مراجعه میشوبراي اعتراض و گرفتن حق خود به محل کار پدرکه سکانس دوازدهم 

در این  .شان زندگی کنند ها را پنهانی به سنگاپور بفرستد تا نزد عمه وي قصد دارد بچه شود که می

در این  .آید نمی در عمل هیچ کاري از او بر یشود ول معترض نشان داده می که فرشتهنآبا ، سکانس

التماس و ( استگذار  تأثیر، نه !)گرفتیدپس شما تصمیم خود را ( استنه تصمیم گیرنده  اوسکانس 

عقیده او چون گذشته هم( عملی کندي و عقیده خود را أر قادر است و نه) هایش اثري نداشت خواهش

  . )اهمیت بودبراي حاج صفدر بی

شود که پدرشوهرش به او توجهی ندارد و تصمیم خود را  وقتی فرشته متوجه می سکانس سیزدهمدر 

این اولین  .کند کند و با او در رابطه با این موضوع مشورت می به وکیل مراجعه میستقال بار م اینگرفته 

 تاتوانمندي خود را باال ببرد  ،مشارکت عنصر استفاده از با کند میبار در طول فیلم است که فرشته سعی 

   .تصمیمی براي دگرگونی اوضاع خود بگیرد بتواند

شود که وي قصد  از گفتگوي فرشته با برادرش معلوم می. ستدر خانه پدر فرشته ا مهسکانس چهارد

معتقد است  برادرش. خواهد دارد به همراه فرزندانش به دبی بگریزد و براي این کار از برادرش کمک می
کنترل با مقدار دارایی که فرشته دارد این کار عملی نیست و مشکالت وي بیشتر خواهد شد اما گویی 

کند از  عجوالنه و بدون کارشناسی سعی می هاي گیري با تصمیم او مده وآردفرشته زندگی از دست 

تواند در  نمی پول کمی که داردکه از نظر حقوق مالکیت ضعیف است و با  در حالی ،مخمصه فرار کند
   .زندگی کند غریبکشور 
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. خواهد مشورت می هاآنبراي رسیدن به دبی از با دوستانش  در گفتگو فرشته سکانس پانزدهمدر 
به او  ...)مهیا کردن پاسپورت و ویزا، دادن پول، همراهی در بخشی از سفر و (نیز به انحاء مختلف  هاآن

برادر و و بدون یاري دارد به کمک  نیازدهد که او براي انجام کارهایش  این سکانس نشان می .کنند کمک می

ضعیف است و تمام کارها را دوستانش براي او  از نظر عنصر عاملیت او .تواند بکند هیچ کاري نمی دوستانش
توسط حاجی  رود ها به مدرسه می با ساك سفرش به دنبال بچه که فرشته سکانس شانزدهمدر  .کنند مهیا می

پس در عزم  ها را به اصفهان ببرند، شود که همان شب قرار است بچه متوجه می زمانهمو  شود میغافلگیر 
  .شود تر می راسخخود 

 .کند تعقیب میاند،  ها در آن نشسته که فرشته و بچهانس شانزدهم حاج صفدر ماشین ترانه را سکدر 

در این سکانس دیالوگ مهمی  .دهند و پرواز را از دست می توانند به فرودگاه بروند نمی هاآندر نتیجه 

او در پاسخ به  .دهنده شروع تغییر فرشته از یک فرد منفعل به یک فرد فعال است وجود دارد که نشان

او دوازده سال کم و زیاد یخچال خونه من را : گوید برد می قدر از حاجی حساب می ال ترانه که چرا اینؤس

 بر در این سکانس .رمامن به زانو درش می ،دهم من شکستش می، ولی این بار را کور خوانده ،هم داشت

ه حتی او روي مسائل پیش پا افتاده هم تا حدي کشود،  کید میتأ در گذشته نداشتن حق حاکمیت فرشته

وي به انگیزه قوي حفظ فرزندان در کنار خود و نیز  شود در عین حال نشان داده می اما .حاکمیتی نداشت

اي توانسته تا حدي  هاي شبکه دلیل قرار گرفتن در جمع دوستان و تقویت عامل مشارکت و همکاري به

  .شود مبارزهبا حاجی وارد ق خود براي احقاق حاعتماد به نفس پیدا کند و 

امان فرشته براي گریز از وضعیت تحمیلی و رسیدن به  با تالش بی به بعدسکانس هفدهم از 

و در این راه به دیگران اتکا  عنصر عاملیت او ضعیف است اگرچه هنوز. هستیم مواجه وضعیت مطلوب

باز سکانس هجدهم . ی بهتر شده استبا یاري دیگران و مشورت با وکیل اعتماد به نفسش کم ،کندمی

هاي مادر فرشته به عنوان یک زن سنتی  دهنده ویژگی ها نشان دیالوگ جمع دوستان فرشته است وهم 

 همها  مبارزه فرشته عالوه بر حاجی با سنت شود نیز در این سکانس معلوم می. مطیع و سر به زیر است

مطلع شده  هاآنو در سکانس بیستم حاجی از نبود  شود آغاز میاي  سفر جاده سکانس نوزدهمدر . هست

خطوط هوایی و قطار و اتوبوس و کرایه به وسیله دوستان و آشنایان زیادي که دارد  ها، و با کنترل جاده
دهنده نیروي نابرابر حاجی و فرشته است، یکی از تمامی  این سکانس نشان. پردازد می هاآنبه تعقیب 

  . برخوردار است و دیگري فاقد امکانات مالی و داراي ارتباطات محدود استامکانات مالی و ارتباطی 
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داران  سرشناس بودن حاجی نزد کامیون معرفافتد و  نیز در جاده اتفاق میسکانس بیست و یکم 
فرشته با  ها در این سکانس. تا بیست و ششم تعقیب و گریز ادامه داردبیست و دوم  هاي سکانسدر . است

که  عاملی بیشترین .دشود به فرار ادامه ده اي موفق می هاي شبکه استفاده از عنصر مشارکت و همکاري

ست که توانایی فرشته را نسبت به قبل باال دوستان با اوهاي  در فرار فرشته نقش دارد همین همکاري
ک نوع حق مالکیت به حساب البته حق مادري هم به شکلی ی .ت فرار را به او داده استأبرده و جر

  .را از دست ندهد تا آن شود فرشته خود را به خطر بیاندازد اید که باعث می می
دلیل اصرار نشان دادن این مطلب است که فرشته و ترانه  در گفتگوي سکانس بیست و هفتمکارکرد 

دل گرفته زیرا وي با با پسرش به  اي است که او از فرشته به دلیل ازدواج هایش کینه حاجی به خواسته

   .را از او بگیرد شهای خواهد بچه فرشته را نبخشیده و بنابراین می او هنوز. این ازدواج موافق نبوده است

ام به بعد  از سکانس سی. پردازد و بیست و نهم نیز به ادامه تعقیب و گریز می سکانس بیست و هشتم

. گردد می تهران بربراي رد گم کنی به  خود فرستد و را به بوشهر نزد برادرش می ها ترانه فرشته و بچه

با هایش  که به دلیل پایین بودن توانایی ادامه دهدبه تنهایی را  بقیه سفرشود بنابراین فرشته مجبور می

به دیگران وابسته است و از هیچ نظر  کامًال کارفرشته در این ، در واقع .شود مشکالت زیادي مواجه می

  .مستقل نیست

از نظر مشارکت و شوند و او  دوستان فرشته دستگیر می ،با نفوذ حاج صفدرکانس سی و یکم سدر 

سکانس سی و دوم  .شود می شفرار تباعث شکسهمین امر . شود ضعیف می اي نیز هاي شبکه همکاري

استقالل عدم و نیز نمایش دهنده  استادامه فرار فرشته به بوشهر با تکیه بر برادرش  مربوط به نیز

ست چرا که به دلیل نداشتن پول کافی در او حقوق مالکیت فقدانو نیز  اوو اعتماد به نفس پایین فرشته 

  .از توانایی کمی برخوردار است

با تهدید حاجی، ترانه نیز که در حال بازگشت به تهران بود از عرصه مبارزه سکانس سی و سوم در 
ر سکانس سی و چهارم حاجی با استفاده از د. دهد خارج می شود اگر چه محل فرشته را لو نمی

و تازه پس از آن است که  کند گاه فرشته را پیدا می اي قوي خود خانه ننه زیده، مخفی شبکههاي  همکاري

جا را رسند در حالی که با نقشه حاجی، برادر فرشته آن جا میدر سکانس سی و پنجم فرشته با بچه ها به آن
فرشته یکی یکی  شود میهاي فوق مشاهده  در واقع در طول سکانس. به سمت تهران ترك کرده است

 نیز از حقوق مالکیت پایینی، عالوه بر ضعف در عنصر عاملیتکه  او .دهد کمک دوستانش را از دست می
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شد نیز از دست  اي را که تنها نقطه قوت او محسوب می هاي شبکه مشارکت عاملحاال  ،برخوردار بود
  .دده می

تا سی و نهم فرشته حین تعقیب و گریز در خانه ننه زیده یکی یکی سی وششم  هاي سکانس طی

گیرد به فرار ادامه  در اوج ناامیدي تصمیم می وي. شود و تنها می دهد منابع کنترلی خود را از دست می
شته هم فر هاي اندك جا به بعد تواناییاز این. دهد نمی شدناجازه تسلیم  به او مادري گویی غریزه. دهد

موران شود براي پنهان ماندن از چشم مأ رود به طوري که در سکانس چهلم مجبور می از دست می
هیچ نوع فرصت دستیابی به خدمات براي او وجود ندارد و دیگر . ها در قایق بخوابند شب را با بچه ،حاجی

در واقع از  .ق بگذرانندکه شب را با شکم گرسنه در قایماند جز این هیچ حق انتخابی برایش باقی نمی

  .ماند سیر شدن است نیز محروم می هاآنکه یکی از  يدستاوردهاي ابتدایی توانمند

درمانده  گر کامًالاي است که دی تالش ننه زیده براي کمک به فرشته ةدهند نشان سکانس چهل و یکم

قوي بود  اي واقعاً ي شبکهها فرشته با کمک زي مدینه که از نظر مشارکت و همکاري جادر این. شده است

هاي چهل و  نسسکا .از دست حاج صفدر فرار کند توانست، کردند و مردان لنج در کمک به او کوتاهی نمی

به حدي که در پایان سکانس چهل و  ،دهند دوم و چهل و سوم روند نزولی امکانات فرشته را نشان می

 ، در تالشی نافرجامغذا داده بود هاآنه بود و به ها را به رستورانی برد وي که از فرط ناچاري بچه ،سوم

این . هم رسید هاآنباالخره حاجی با پرداخت پول رستوران به . سعی کرد بدون پرداخت پول فرار کند

و ا .هاي شغلی و منابع و خدمات ضعیف است فرشته از نظر دستیابی به فرصت دنده نشان میها  سکانس

از نظر دستیابی به منابع و  گرید به عبارت .وردن و نه جایی براي ماندننه چیزي براي خ ،داردپولی نه 

 .است در مضیقه کامًالخدمات و حقوق مالکیت 
اگر چه این شکست و . شکست فرشته و پیروزي حاجی است دهندة هاي آخر فیلم نمایش سکانس

رغم همه موانع عرفی و  ینابرابر بود، ولی فیلم با نمایش زنی که عل پیروزي حاصل یک مبارزه کامًال

هاي زنان در جامعه را به نمایش  کند، محدودیت سنتی و قانونی براي احقاق حق مادري خود تالش می

نتوانست به موفقیتی  ،هاي پایینی برخوردار بود جا که زن قهرمان داستان از توانمندياما از آن. گذاشت

اي  توان گفت فیلم با نتیجه از این نظر می. ددست یابد و حتی کوچکترین تغییري در شرایط ایجاد کن
  .منطقی به پایان رسید
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با ، حضور دارد در محیط اجتماعی با کار در مدرسه، که معرفی شدزنی به عنوان فرشته در این فیلم 
کرده در ارتباط است و همین مشارکت در امور مختلف باعث شده که تا حدودي از پوسته  افراد تحصیل

به او  .نمایش داده شده استسنتی  او کامًال همسر خانوادهی است که حال در این .سنتی خارج شود

بدین  .بود شده هاي دیگران خواسته زندگی در خانواده گسترده و سنتی همسرش، ناخواسته تابع واسطۀ
فیلم  .نیز نداشت و انتخابی گیري قدرت تصمیمترتیب کنترل زندگی از دستش خارج شده و هیج نوع 

استقالل  است که در آن فضاییداد که خانواده همسر فرشته از نوع پدرساالر است و داراي  می نشان
اگر دیگري وجود نداشته  به نحوي که ،شوده فردي وابسته به دیگري تبدیل میو ب رودبین می انسان از

اعتماد هم فاقد  تهفرش به همین دلیل .یدآ از پا درمیزودي  آید و به از عهده مشکالت خودش برنمی ،باشد

باعث شده بود که از نظر عاملیت  عامل هم ینهم .شده بودکارهایش مستقل  براي انجام الزم به نفس

فقط تا حدي به او   .بوداز بین رفته  همسرشتوسط پدر  او باور و اعتماد به نفس در حقیقت .ضعیف باشد

 چندانی پیشرفت شوهردر خانه  رسید نظر میبه آن را هم از خانه پدر آورده بود وکه  شنا بودآشغل معلمی 

   .نداشته است

در خانه او زندگی  هاآنبود و  تهشفر پدرشوهر تعلق بههمه چیز م ،از نظر حقوق مالکیت هم

حاضر  فرشته پدرشوهر .رسید به فرشته نمی زیادي چیز عمالً، زمانی که شوهرش مردبنابراین  .کردند می

وي از یک طرف . ی نبودکاف ها براي اداره بچه فرشته توان مالیزیرا از نظر او  دها را به او بسپار بچه نشد

پس او از نظر دستیابی به  .اي فقیر بود و از طرف دیگر خودش هم شغل پردرآمدي نداشت از خانواده

از نظر  اگر چه ،بودتر از متوسط  هاي شغلی و منابع و خدمات در حد متوسط و حتی پایین فرصت

  .استبوده در حد خوبی  تحصیالت

س در بعضی جاها به وکیل مراجعه کرده است و به مشورت کردن باور دارد، پ فرشته فردي تحصیل

کمک کنند که به او  هم سعی می هاآن .کند مشورت می، هم معلم هستند هاآنیا با دوستانش که  کند می
 حرکتی از خود نشان اي، بستهاي در چنان فض ،ت کندأشود فرشته جر و همین است که باعث می کنند

اما چون در کل از توانمندي پایینی  .شوهرش را به دردسر بیاندازدي پدرودو تا حد داده و فرار کند

هاي  تسلیم خواستهبه ناچار و باز  شود گرفتار میخر فیلم آموفق شود و در  تواند است نمیبرخوردار 
بهره ایی مثل سیر شدن و سالم ماندن بیتاوردهاي ابتدحتی از دسدر پایان فیلم  او .شود شوهرش میپدر

 .و تصویر خوبی از خودش نداشت از نظر دستاوردهاي پیچیده هم عزت نفسش ضعیف شده بود .شود می
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مرگ همسرش از هم پاشیده  اب ش کامالًاهنانبود زیرا که خانه و کاش هم او خشنود و خوشحال ،عالوه هب
  .دهد که او در صحنه زندگی موفق نبود دستاوردها نشان می دست نیافتن به این .شده بود

میزان  زیرا استپردازي زن در این فیلم منطقی  در کل شخصیت نتیجه گرفت کهتوان  بنابراین می

  .ها را خالصه کرده است جدول زیر این یافته .توانمندي او پایین بوده و به تبع آن دستاوردي هم نداشت
معیاره
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ها
رد

تاو
دس

  

  :ابتدایی
  

  سیر شدن        
  

  سالم بودن        
  

  :پیچیده
  خشنود بودن       

  
  عزت نفس داشتن       

  
  مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی

  

  
  .در بعضی از شرایط حتی از این دستاورد هم محروم بود

توانست در فشار قرار داشت، که می از نظر روحی کامالً
  .سالمت او را به خطر بیاندازد
چرا که هم شوهرش را از دست . از این دستاورد هم محروم بود

 هایشتوانست در آرامش با بچهکه نمیداده بود و هم این
  .بهره بوددگی کند و از حمایت قانونی هم بیزن

او دیگر تصویر خوبی از  .از این دستاورد هم محروم بود
دید چرا که با شکست مواجه شده بود و ادامه خودش نمی

 کرد،هایش را فراموش میهدگیش به شکلی بود که یا باید بچزن
هاي پدر و یا باید به خواسته. ر ممکن بودکه براي او غی

  .دادشوهرش تن می
که الزمه آن اعتماد به چرا. این دستاورد نیز محروم بود از

ي و عقیده بود تا بتوان در این أنفس، استقالل و تقویت ر
  .ها ضعیف بودگذار باشد که فرشته در همه اینتأثیرعرصه 

  فهرست معیارهاي توانمندي زن در فیلم واکنش پنجم

  

  : ها هاي کلی از سایر فیلم یافته

ها بدست  گونه که گفته شد فضاي مقاله مجالی براي تشریح سکانس به سکانس سایر فیلم همان

هاي کلی زیر به همان روشی بدست آمده است که در  اما الزم به تذکر مجدد است که یافته. دهد نمی

  . فیلم واکنش پنجم مشاهده شدمورد 

که اینلود و غم گرفته پایان یافت و آ ه به پایان فیلم که در محیطی مهدر مورد فیلم گیالنه با توج

توان نتیجه گرفت که او در  هایش نرسید و هیچ دستاوردي نداشت می کدام از خواسته به هیچ گیالنه
ا چون توانمندي او در اغلب فاکتورها متوسط و اگرچه بسیار تالش کرد، ام. صحنه زندگی موفق نبود

 با توجه به توانمندي نسبتاً. بود، نتوانست از پس مشکالت برآید و درمانده و پریشان شده بودضعیف 

  .پردازي زن را در این فیلم منطقی دانست توان نوع شخصیت پایین و عدم موفقیت، می

توان گفت با توجه به  ندانی به نام میتراست میدر مورد فیلم زندان زنان و نقش اصلی آن که یک ز

در آن محیط بسته و شرایط ناجور، محقق شده بود، و با توجه به آخر فیلم، که زمان  دستاوردها که اکثراً
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توان گفت  کردند، می آزادي او همه براي بدرقه آمده بودند و در عین حال اظهار خوشحالی و دلتنگی می
حتی رئیس زندان را که حاضر شد . هاي خود قرار داده بود خوبی تأثیره را تحت که او زنی موفق بود و هم

موفقیت او  که نشانه او در نهایت روي آزادي را دید. براي آزادي او وثیقه بگذارد و با رفتنش به گریه افتاد

دي در بیشتر فاکتورهاي توانمندي زنی قوي نشان داده شده بود و به واسطه این توانمن او .بود
توان گفت  با توجه به این توضیحات می. دستاوردهایی را هم در آن محیط بسته به دست آورده بود

  .پردازي زن نقش اول در این فیلم منطقی است شخصیت
ها نشان داد که نقش اول فیلم یعنی عفت خانم در بسیاري از  در ارتباط با فیلم مهمان مامان یافته

در نتیجه از بسیاري از دستاوردهاي ابتدایی و پیچیده هم . وردار بوده استعوامل از توانمندي پایینی برخ

ها در یک  نمایش چگونگی همبستگی و همکاري همسایه اگرچه موضوع فیلم اصوالً. محروم مانده است

شود هیچ مشکلی الینحل باقی نماند، اما با تمرکز بر نقش اول فیلم که  جامعه سنتی است که باعث می

به طوري  ،هاي باالیی نیست رسیم که وي فردي داراي توانمندي ماست به این نتیجه می موضوع بحث

و در  هباز هم بمانند، او دیگر توان ادامه تالش را نداشت کنند میقبول  هاانمهم که وقتی در پایان فیلم

موفق  هم در صحنه زندگی ی داشت وزن نقش اول در این فیلم توانمندي پایین. افتد میبستر بیماري 

 .پردازي منطقی استاین هم یک نوع شخصیت. وردي نداشتنبود و دستا

خط، نقش اول فیلم، رویا در بیشتر فاکتورهاي توانمندي قوي بود، ولی در  در مورد فیلم کاغذ بی

هاي فیلم حتی بعد از  وي در آخرین صحنه. ها به دست نیاورد پایان دستاورد چندانی از این توانمندي

بنابراین . در نوشتن فیلمنامه، هنوز با خود و همسرش مشکل داشت و به آرامش نرسیده بود موفقیت

پردازي زن نقش اول  توان نتیجه گرفت که نوع شخصیت می. توان او را موفق صحنه زندگی دانست نمی

  .در این فیلم غیرمنطقی است

دست  هل دستاوردهاي زیادي بدر پایان فیلم، زن نقش او توان گفت کشی نیز می در مورد فیلم سگ

کلیف زندگی خود را نیز برآمد، بلکه با شناخت خیانت همسرش تاو نه تنها از عهده انجام تعهداتش  .آورد

. وجب به مجازات رسیدن وي شدمهاي فریبکارانه او  نقشه طور با برمال کردن همین. مشخص کرد

توانمندي، زنی با توانایی  که در اکثر فاکتورهاياین ترتیب او در نهایت پیروز میدان بود و با توجه به بدین
در  .پردازي زن نقش اول در این فیلم، منطقی است توان گفت شخصیت آمد، می حساب میباال به 

   :هاي فوق را در جدول زیر خالصه کرد توان یافته مجموع می
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 پردازينوع شخصیت پایانی نتیجۀ توانمندي زن هافیلم

  منطقی اموفقن  کم واکنش پنجم

 منطقی ناموفق کم گیالنه

 منطقی موفق زیاد زندان زنان

 منطقی ناموفق کم مهمان مامان

 غیر منطقی ناموفق زیاد خطکاغذ بی

 منطقی موفق زیاد کشیسگ

  هاي تحلیل شده هاي فیلم خالصه یافته

زن، نوع  انرداندر هر سه فیلم ساخته شده توسط کارگ دهد جدول فوق نشان می:هاتحلیل یافته

، هاآني مرد، دو تا از هانااما از سه فیلم ساخته شده توسط کارگرد. استبوده پردازي منطقی  شخصیت

که شرایط اجتماعی هر شش فیلم یکسان بوده، و با توجه به این. پردازي منطقی است داراي شخصیت

ي زن و مرد هااني توسط کارگردپرداز رسد نوع شخصیت نظر می ثابت در نظر گرفته شده، به عاملاین 

  . اند پردازي منطقی داشته که پنج فیلم از شش فیلم مورد بررسی شخصیتبه طوري. چندان متفاوت نیست

با توجه به نوع  به تسلیم بودن زن اشاره شده است که در فیلم واکنش پنجم در واقع

هاي قانونی  در مورد محدودیتم فیل. این تسلیم بودن منطقی است آیدپردازي وي به نظر می شخصیت

اي  مسألهچنین اگرچه ممکن است در واقعیت نیز . دهد آگاهی می زنان در احقاق حقوق خود به مخاطبان

رحمی و  صحت داشته باشد و قانون بیشتر جانب مردان را گرفته باشد، اما پرداختن به این مطلب، با آن بی

تواند موجب  این شیوه بازنمایی می. خصوص زنان ندارد عمومی به آمیز اثرات خوبی در اذهان عدالتی اغراق بی

. گشته و وضعیت موجودشان را طبیعی جلوه دهد هاآناحساس ضعف زنان در برابر قانون و بنابراین ناامیدي 

در واقع با توجه به منطقی بودن شخصیت زن در فیلم واکنش پنجم، باز انتقادي در نوع پردازش، از این نظر 

  . خصیت زن را مانند یک زندانی به نمایش گذاشته، قابل ذکر استکه ش

اعتماد، زن طوري به نمایش گذاشته شده است، که تمام  در فیلم گیالنه به کارگردانی رخشان بنی 

که پیروزي در جنگ  جا قربانی جنگ است، در حالیدر واقع زن در این. برند هایش او را به عقب می تالش

. شوند شوند، اما زنان در نظر گرفته نمی جانباز می ومردان شهید . شود مردان نوشته می در نهایت به پاي
هاي جنگ مثل  سختی زیرا آنانگیر زنان است،  بسیاري از اثرات سوء جنگ دامن این در حالی است که
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دن فرزند چنین از دست دادن فرزند و یا مثل این فیلم، جانباز شچشم انتظاري براي بازگشت فرزند و هم
ها  اند، زن که به نوعی جنگ را به نمایش گذاشته ییها در تمام فیلم بینیم اما می. با مشقت تجربه کردندرا 

درفیلم گیالنه هم زن به صورت قربانی و بدون . قهرمانان اصلی جنگ هستندمردان اي و  افرادي حاشیه

  . هیچ دستاوردي از آن همه تالش به نمایش گذاشته شده است
زن را با توانمندي باال و  زندان زنان است که ان زن، فقطسه فیلم کارگردانمیان ا در ام

به  و جسارت در زن نقش اول این فیلم نوعی شجاعت. پردازي منطقی به نمایش گذاشته است شخصیت
 مثبت بیشتري در اذهان عمومیاین فیلم اثرات  . شود خورد و او در نهایت هم پیروز میدان می چشم می

و در زندان به طور کلی امکانات کم است و  قش اول دراین فیلم یک زندانی استکه زن نزیرا با این دارد

توانمند باشد و از توانمندي خود در  تواند میاو از آزادي عمل برخوردار نیست، در همان شرایط بد هم 

  . جهت اهداف خود و دیگران استفاده کند

پردازي زنان با  زن، شاهد شخصیت هايهاي کارگردان بیش از فیلممرد  هايهاي کارگردان در فیلم

از سه . همراه استعدم موفقیت  این توانمندي با، اگر چه کماکان در انتهاي فیلم هستیمتوانمندي باال 

. اند ها به نمایش گذاشتهعدم موفقیت را در زن هاآني مرد، دو تا از هاانفیلم ساخته شده توسط کارگرد

در مقایسه با همسرش  این زن اگرچه. ، زن نقش اول از توانمندي پایینی برخوردار بودم مهمان ماماندر فیل

اما او هم در نهایت  رسید که همسرش به او تکیه کرده، از توانمندي بیشتري برخوردار بود و به نظر می

وي با حذف موقت . ر بودهاي باالیی برخوردا خط، زن نقش اول از توانایی در فیلم کاغذ بی. موفق نبود

اما اگر . کرد پردازي میی بیشتر بود و به این خاطر  رویاوظایف خانوادگی خود به دنبال رشد و ارتقاء اجتماع

  . چه در کل توانمندي باالیی داشت، او نیز در نهایت موفق نبود

ر این فیلم زن د. استکشی است که زنی با توانمندي باال به نمایش گذاشته شده  سگ تنها در فیلم

و با توانمندي باال باالخره در پایان داستان نیز به  استاز نوعی شجاعت و جسارت خاص مردان برخوردار 

ثر متأها را  سازي نقش تواند شرطی ها می این نوع فیلم. شود به اهداف باالتري دست یابد نوعی موفق می

  . ی در جهت پویایی زنان داشته باشدمثبت اثرات و کرده

انتظار ما . گذاري در این عرصه نبوده است تأثیرجنسیت کارگردان عامل  رسد نظر می ر مجموع بهد
بتوانند با ساختن زنان در جامعه  هاي محرومیت شناخت بهتر از به دلیل سازفیلم این بود که زنان

ي هااناشتیم کارگردبه عبارت دیگر انتظار د. ات بنیادینی در افکار عمومی بگذارندتأثیرتر  هاي قوي فیلم
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طور نشده  این ها نشان داد ولی تحلیل. نان استفاده کننددر جهت احقاق حقوق ز زن بیشتر از ظرفیت فیلم
قدر زیاد است که باعث شده که زنان نتوانند تصویر خوبی هاي زنان در جامعه ما آن شاید محرومیت. است

شاید بتوان گفت . توانند قوي باشند ها هم می که زنباور ندارند  هاآنگویی . از خود به نمایش بگذارند

شود زنان نیز نتوانند خود را طور بودن زن انباشته است که باعث می قدر از تصور ضعیفافکار عمومی آن
هم  گیرند ها در منصب کارگردان قرار می شود وقتی زن همین موضوع باعث می ظاهرًا. دیگري ببینند

و نظریات  یعنی تصور ما. شته باشندقربانی و تسلیم شده تمایل دا  ی در نقشهای بیشتر به بازنمایی زن
پردازي بهتري از زنان  ها با شناخت روحیات و باورهاي زن شخصیت زن بر اساس آن بایدها که  فمینیست

که  هستندجو عمومی حاکم بر جامعه  تأثیرقدر تحت  آن سازان زن درست نبوده و فیلم داشته باشند،

  . هاي زنان داشته باشند د پردازش مثبتی از نقشان ستهنتوان

  

  گیرينتیجه
پردازي زن نقش  ي مرد و زن در نوع شخصیتهانابین کارگرد ها نشان داد که تحلیل فیلم برخالف انتظار،

ها شاید خیلی هم قابل تعمیم نباشد،  اگرچه این یافته به علت تعداد کم فیلم. وجود ندارداول تفاوت زیادي 

 توان گفت می .قابل توجه است اما حداقل در مورد شش فیلم برتر سینماي ایران در یک برهه زمانی خاص

هاي اجتماعی  ها ارزش رسانهینیستی فیلم در مورد این موضوع است که فم هاي تحلیلاین یافته برخالف 

دانند و معتقدند  دکننده رسانه میدلیل این امر را مرد بودن تولی هاآن. نه واقعیت را کنند، حاکم را منعکس می

ولی در . بازنمایی نیز متفاوت خواهد شد ، شیوةبپیوندندي اهانکنندگان رس تولیدبه زنان بیشتري چه چنان

  . چندانی در بازنمایی منطقی از زنان ندارد تأثیررسانه زن هم باشد،  که اگر تولیدکنندة مشاهده شدجا این

در این . شود نشان داده میشکست خورده و ناموفق  در نهایتهار فیلم زن شده، در چ تحلیلاز شش فیلم 

ي زن و در دو فیلم از هاانکه در دو فیلم از کارگرد طوري مورد هم عامل جنسیت نقشی نداشته است، به

شش فیلم در  این ازطور  همین. ي مرد عدم موفقیت را در پایان فیلم براي زنان شاهد هستیمهاانکارگرد
ي زن هااناما کارگرد. شده است نشان داده و سه فیلم با توانمندي باالفیلم، زن با توانمندي پایین سه 

  . اند ي مرد زن نقش اول را با توانمندي پایین نشان دادههانااز کارگرد بیشتر

ه در نتیج و شود می انزن وضعیت موجودسازي  موجب طبیعی ناتوانهاي قربانی و  بازنمایی زن در نقش
نظر  بنابراین به. گذارد و همین موضوع در زنان اثرات منفی می شود میغیر قابل تغییر تلقی این وضعیت 
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بلکه منطقی بودن و قوي  کند ها به زنان کمک نمی پردازي منطقی در فیلم رسد تنها وجود شخصیت می
تواند اثرات مطلوب  زمان است که به شرط موفقیت زن در پایان فیلم میطور هم ها به بودن شخصیت

زنان قوي و موفق را به نمایش ها باید  البته این بدان معنا نیست که تمام فیلم. روي مخاطب بگذارد

با . الزم است زیرا در حال حاضر عکس این موضوع صادق است، اما ایجاد اعتدال در این زمینه بگذارند
و در واقع  ثیرگذار باشندتأهبود موقعیت زنان ها این ظرفیت را دارند که در جهت ب که رسانهتوجه به این

با اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتر به دنبال  هاآنتکاپو را در زنان ایجاد کنند تا  انگیزه مثبت تالش و
  .پردازي زنان مهم است هاي زندگی باشند، چگونگی شخصیت پیروزي در صحنه

پردازي مطلوب از زنان در فیلم است  صیتشخ ت این نه جنسیت کارگردان، کهتوان گف در نهایت می

گیري انتظارات  تواند به عنوان یک استراتژي فرهنگی اثرات مثبتی در جامعه داشته و موجب شکل که می

  . باشد هاآنهاي باال در  تري از زنان شود که مستلزم توانمندي اجتماعی متناسب
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