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  مقدمه و طرح مسئله
. شـود  در گفتمان سينمايي، پوستر فـيلم بخـش مهمـي از نمـايش فـيلم محسـوب مـي       ، امروزه

خواننـد و واجـد رمزگـان     مـي  ها مخاطبان را فـرا  پوسترها پيش از نمايش و در حين نمايش فيلم
يـت ارتبـاطي، توانـايي بصـري و سـهولت      پوسترها به دليل قابل. ندا فرهنگي، اجتماعي و سياسي

هـا مجـالي بـراي     آن ةرو مطالعـ  ايـن  اند و از گران قرار گرفته مورد توجه تحليل] 35[ انتقال معنا
  .پژوهش در گفتمان سينمايي است
طراحـي   1ها پوسـتر  براي فيلم 1310بار در ابتداي دهة  دهد كه اول تاريخ سينماي ايران نشان مي

هـاي زرد اخرايـي،    رنـگ   يشتر با مركب مشكي بر كاغذهايي در ابعاد متفاوت و بـه اين پوسترها ب. شد
شدند كه گاهي زبان فرانسه جاي خـود   قرمز گلي و آبي در سه زبان فارسي، روسي و فرانسه چاپ مي

هاي اوليه، اثري از تصـوير چهـرة بـازيگران در مـتن پوسـترها       در نمونه. داد را به ارمني يا انگليسي مي
انگيـز بـازيگراني كـه بـين عامـه از شـهرت و محبوبيـت         تكيه بر نام و عمليات شـگفت . د نداشتوجو

دهنـده، هزينـة توليـد     در حواشي نيز، به سينماي نمـايش . برخوردار بودند، جوهرة اصلي پوسترها بود
ن را شـا  خطاطان و نقاشـان ايرانـي هنـر     ،1327بعد از سال . شد لشكرها اشاره مي فيلم و تعداد سياهي

حـال،   اين با. كردند هاي ايراني نيز پوستر توليد  مرور براي فيلم كار گرفتند و به در پوسترهاي خارجي به
در اواسط دهـة  . هاي بعدي بود هاي اين دهه و دهه هاي فرنگي يكي از ويژگي الگوسازي از پوستر فيلم

شـدند،   ها طراحي مي برخي فيلميافتن گرافيك، پوسترهاي مهمي براي  به دليل اهميت  به بعد، 1340
در ايـن دهـه و   . هاي فيلم با رنگ و روغـن بـود   نمايي عكس اما ويژگي بارز پوسترهاي اين دهه، بزرگ

با وقـوع انقـالب اسـالمي، در    . شد ها تلقي مي تضميني براي فروش فيلم» سكس«، عنصر 1350دهة 
ي و پوستر هنري مرسوم شـد كـه پـس    ، در اوايل دو نوع پوستر كلي با عنوان پوستر تجار1360دهة 

رفـتن محتـواي جنسـي، افـزايش خشـونت در       در اين دهـه، ضـمن كنـار   . از آن اين رويه از بين رفت
، استفاده از عناصر صوري هنر ايرانـي و افـزايش تأكيـد    1370از دهة . محتواي اين پوسترها شايع شد

 1380خصـوص دهـة    دهـه و بـه  هاي اصلي در طراحي پوستر بـاب شـد و از اواخـر ايـن      بر شخصيت
  ].21؛ 20؛ 19[كلي دگرگون كردند  افزارهاي گرافيكي، طراحي پوستر را به تكنولوژي و نرم

مندي طراحان براي جلـب   ها حاصل نيت سو پوستر فيلم دهد كه از يك اين بررسي كلي نشان مي
ي اجتمـاعي و سياسـي   هـا  اند و از سوي ديگر از گفتمـان  شناختي نظر مخاطبان و واجد عناصر زيبايي

بدين معنا كه پوسترها عالوه بر آنكه وسـيلة تبليـغ بـراي معرفـي و     . پذيرند دوران ساخت فيلم اثر مي
ها و از جمله جنسـيت   هاي اجتماعي و سياسي به بازنمايي پديده فروش فيلم هستند، متأثر از گفتمان

                                                        
پالكات كلمة آلماني . گفتند مي» پالكات«ها بودند،  واقع شبيه اعالن كه در، خست به پوسترهاي فيلمن ،در ايران .1

با تأسيس دانشكدة هنرهاي زيبا، به دليل اينكه بسـياري از  . رود كار مي جاي پوستر به  است كه در آن زبان به
  .]19 ؛17[زين پالكات شد جايگ» پوستر«كم كلمة  مدرسان آنجا در فرانسه درس خوانده بودند، كم
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، انقالب اسـالمي در سـال   ]6؛ 5[ 1340برنامة مدرنيزاسيون محمدرضا شاه از ابتداي دهة . پردازند مي
و فضـاي   1360سـالة ايـران و عـراق در دهـة      ، جنگ هشـت ]16[و گسترش گفتمان اسالمي  1357

و  1370گرايـي در دهـة    و تحوالت جمعيتي و فرهنگـي، نوسـازي، رشـد مصـرف    ] 13[دفاع مقدس 
انـد   ايرانـي را رقـم زده  از رخدادهاي مهمي هستند كه شرايط گفتماني پنجاه سال اخير جامعة  1380

هـاي   مقالـة حاضـر ابتـدا بـه محتـواي پوسـتر فـيلم       . اند ها نيز اثرگذار بوده و در بازنمود پوستري فيلم
پـردازد، سـپس بازنمـايي     مـي  1380تـا انتهـاي دهـة     1340سينماي ايران از ابتـداي دهـة     پرفروش

  .كند ميهاي اجتماعي و سياسي تفسير  جنسيتي آن را در ارتباط با گفتمان

  پيشينة تحقيق
در تحقيقـات خـارجي، كتـاب    . توان به چند تحقيق داخلي و خارجي اشاره كرد دربارة پوستر فيلم مي

ها و مجالت پيرامون  ها و روزنامه كارگيري پوسترها در آگهي به مباحثي پيرامون نحوة به 1تصورش كن
پوسترهاي جنگي در امريكا، آلمـان و   كند و را واكاوي مي 2پردازد، مدرنيت تضاد جنگ جهاني اول مي

]. 32[دهـد   ها را مورد توجـه قـرار مـي    شناختي آن هاي زيبايي كند و ارزش هم مقايسه مي فرانسه را با
بنديِ ژانري  كتابي است كه برخي از پوسترهاي فيلم را با توجه به طبقه 3پوستر فيلم؛ تبيينهمچنين، 

طور ويژه  در ميان تحقيقات داخلي، كه به]. 34[كند  و بررسي ميدهد، تحليل  كه از همان ابتدا ارائه مي
اشاره كرد كه فقط به تـاريخ   هنر پوستر در ايرانتوان به كتاب  اند، مي به پوستر فيلم در ايران پرداخته

بـه شناسـايي و معرفـي     عكاسي فيلم در سينماي ايـران بهارلويي در كتاب . پردازد پوستر در ايران مي
گيري سينماي ايران در حيطة عكاسي و به طور ويـژه عكاسـي    هاي نخست شكل در سالعكاساني كه 

پوسترهاي فيلم تاريخ مهرابي در كتاب خود، . كند پردازد و آثارشان را تحليل مي اند، مي فيلم فعال بوده
سـتر  هاي نخستيني از پوسترها در تاريخ سينماي ايران فراهم و تاريخ طراحـي پو  ، نمونهسينماي ايران

صد و مهرابي همچنين در كتاب ديگري، با عنوان ]. 20[كند  تحليل و بررسي مي 1371فيلم را تا سال 
، بيش از ششصد اعالن و پوستر فـيلم را، كـه از ميـان دو    پنج سال تاريخ اعالن و پوستر فيلم در ايران

ريخ مصور سـينماي  تا ،كتاباين . گذارد اند، پيش روي مخاطب مي هزار و ششصد قطعه برگزيده شده
بيش از يك قرن گرافيك ايران، از نخستين آگهي نمايش نمايش ايران به روايت صدها پوستر و اعالن، 

 1393هـاي سـينمايي ايـران در سـال      تا پوستر فيلم) 1286مهر  21(خان  روسي ةخان فيلم در عكاس
يران و ميزان و كاربرد آن در بررسي ورود عكاسي به ا«نهايت، مسبوق و مراثي در مقالة  در. ]21[ است

اند كه تاريخ ورود عكاسي به طراحـي پوسـتر    ، تالش كرده».)ش 1361از آغاز تا سال (طراحي پوستر 
  ].19[ايران و طراحان آن را شناسايي كنند 

                                                        
1. Picture This 
2. modernity of conflict 
3. Movie Poste; Explanation 
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  ادبيات و مباني نظري
  بازنمايي

 مـتن در خـأل  يـرا  ، زشود مرتبط است هر متن با بافتي كه در آن توليد و دريافت مي ،كلي طور به
. اصطالحاتي چون ميمسيس و بازنمايي تشريح شده اسـت ة اين ارتباط به واسط. گيرد شكل نمي

آثار  بارةكنند و در انسان را حيوان بازنما معرفي مي ،به تبعيت از ارسطو ،طرفداران اين رويكردها
پـس  . پردازنـد  ن مـي كنند يا بـه بازنمـايي آ   نويسند كه اين آثار واقعيت را محاكات مي متني مي

  ].35[ از توصيف متن فرهنگي از واقعيت عيني است بازنمايي عبارت
شـكل گرفتـه   » گـرا  نظريـة برسـاخت  «و » نظريـة انعكاسـي  «بر مبناي مفهوم بازنمايي، دو دسته 

مثابـة   هـاي فرهنگـي و از جملـه تصـاوير بـه      نظرية انعكاسي بر اين فرض استوار است كه مـتن . است
ايـن ايـده، بـه لحـاظ     ]. 35؛ 31[كننـد   كنند كه واقعيت اجتمـاعي را مـنعكس مـي    ياي عمل م آيينه

هـاي   دهـد و مطالعـة بازنمـايي ايـن واقعيـت در مـتن       شناسي، واقعيت عيني را مبنا قـرار مـي   هستي
نظريـة انعكاسـي بـيش از انـدازه خـام بـه نظـر        . داري بـه پوزيتيويسـم كالسـيك اسـت     فرهنگي، وام

گرا ضـمن انتقـاد از نظريـة پيشـين،      نظرية برساخت. وجي انتقادي از آن برخاستبنابراين، م. رسيد مي
در ايـن  ]. 3[گيـرد   هاي فرهنگي شكل مي داند كه به مدد زبان در متن اي مي بازنمايي را امر برساخته

ي، بـه نظـر و  . كنـد  انگار را از هم جدا مي گرا و سازه ، نيتبازتابيسه نوع بازنمايي  ،استيوارت هال بين،
در رهيافت بازتابي، معنا در خود ابژه يا سوژه مستتر است و كار زبـان آن اسـت كـه معنـاي راسـتين      

فـرد خـود را    بـه  گويد كه مؤلف معناي منحصـر  گرا مي نيت درويكر. جهان را چنان چه هست، بازبتاباند
نـد كـه   ا جتمـاعي گـران ا  گويد كه كنش انگار مي كند و رويكرد سازه از طريق زبان بر جهان تحميل مي

  ]23[ برند تا معنا ساخته و جهان را معنادار كنند هاي مفهومي فرهنگ خود را به كار مي نظام

  بازنمايي و جنسيت
هـاي فرهنگـي    اي زنان در متن تي، متوجه بازنمايي كليشهفمنيسهاي  هاي نظريه يكي از دغدغه

هـاي   از نشـانه ... ها، مجـالت و  فيلم ها، پوستر محتواي فيلم ،ها اساس استدالل اين نظريه بر. است
در ايـن  ]. 26[ نشـان دهنـد  » بهنجار«و » طبيعي«زن را  /جنسيتي آكنده است تا دوگانگي مرد

بودن، مصرف، تفريح و انفعـال در سـوي    سو و زن بودن، توليد، كار، فعاليت در يك دوگانگي، مرد
عـدالتي   ر جامعه و دوام نابرابري و بياين امر به بازتوليد مناسبات جنسيتي د. گيرد ديگر قرار مي

هـاي مخصـوص دختـران نشـان      رابـي بـا بررسـي مجلـه     مثالً؛ ]29[ جنسيتي منجر خواهد شد
هـاي   هاي مـد و زيبـايي و نشـانه    هاي زندگي شخص، نشانه هاي عشقي، نشانه دهد كه نشانه مي

ي را در وضـعيت  انـد تـا ايـدئولوژي مردانگـ     موسيقي پاپ محتواي اين مجـالت را اشـباع كـرده   
گونه تحقيقـات تجربـي در راسـتاي اثبـات عاليـق نظـري و        انجام اين]. 2[ هژمونيك قرار دهند
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هـاي ليبـرال خواهـان     سيتييعني فمن. تي گوناگون صورت گرفته استفمنيسهاي  عملي نظريه
ه چـون  هـاي راديكـال معتقدنـد كـ     تفمنيس. ندا تري از زنان تر و گاه منصفانه بينانه بازنمايي واقع

شـود، بـدون شـك از منـافع      كنندگان مرد توليـد مـي   هاي فرهنگي به دست مالكان و تهيه متن
هاي سوسـيال نيـز سـعي دارنـد از ايـن بازنمـايي در        تفمنيس. پدرساالري حمايت خواهند كرد

تري مثـل   هاي كالن هاي فرهنگي را در دل گفتمان داري بهره ببرند و نشانه جهت تحليل سرمايه
  ].29 ؛2[ فهم كنند... داري، مردساالرانه، طبقاتي و سرمايه
كردن اين نابرابري در پارادايم فمنيستي تـا مطالعـات اخيـر ادامـه      كه تمايل به برمال حالي در

بازنمايي تصوير مرد و مردانگي بيش از پيش پروبلماتيك » مطالعات مردان«داشته است، با رشد 
هـاي مختلـف مـردان     رهنگي جنسيتي هستند و گـروه هاي ف از اين منظر، متن]. 28[شده است 

اند؛ مثالً، تصاوير مردان سفيدپوست به قواعد فرهنگي بهنجـار   اي بازنمايي شده طور كليشه نيز به
پوسـت، انحـراف از ايـن     نزديك و گاه كامالً با آن منطبق است، اما كنش و شخصيت مردان سياه

پوست، مـردان متعلـق بـه     دربارة ساير مردان رنگيناين موضوع ]. 33[كند  قواعد را بازنمايي مي
  ].33[ هاي شغلي و سرماية بدني مختلف تحليل شده است طبقات گوناگون، مردان با گروه

هـاي فمنيسـتي و    نظريه. كند با توجه به مرور مباني نظري، اين مقاله بر چند ايدة نظري تكيه مي
هـاي جنسـيتي آكنـده     هـا، از نشـانه   پوسـتر فـيلم   هاي فرهنگي، و از جملـه  گويند متن مردباورانه مي

هـاي   كـه فمنيسـت   ايـن معـاني، چنـان   . سازند برمي» معنا«گرا، پوسترها  بنابر نظرية برساخت. هستند
  .زدوده نبود و از شرايط گفتماني هر دوران متأثرند كنند، بافت سوسيال بر آن تكيه مي

  هاي اجتماعي و سياسي ايران فتمانگ
از  متـأثر فرهنگـي   يمتنة مثاب پوستر فيلم نيز به. عنادار و محصول گفتمان استمتن، رخدادي م

. شـود  هـا فيلتـر مـي    شرايط گفتماني هر دوران برساخته شده و معناي آن از طريق آن گفتمـان 
طيـف  ]. 25[ جهان و فهم يكي از وجوه آن استة گفتن دربار اي خاص براي سخن گفتمان شيوه

اند كه در ايـن مقالـه تعريـف گفتمـان      پردازي كرده گفتمان نظريه ةباراي از متفكران در گسترده
هـاي اجتمـاعي و    شود تا مبنـايي بـراي ورود بـه گفتمـان     الكالئو و موف ارائه مية اساس نظري بر

يعنـي كثـرت عناصـر     ،هـاي سـيال   از نظر اين دو، تعـداد زيـادي دال  . سياسي ايران تعريف شود
يكپارچـه  ة درون يـك حـوز   1آجيدنة گاه يا نقط نوعي گرهة مداخلايدئولوژيك آغازين، از طريق 

شوند و به همين دليل از سـياليت و سرريزشـدن    ها روكش مي دال ،در اين نقطه. يابد سامان مي

                                                        
اين اصطالح به . اصطالحي متعلق به ژاك لكان است) point de capiton( آجيدن يا نقطة كاپيتون ةنقط .1

پايان داللت را متوقف و پندار  طور معكوس، حركت بي به ،اي در زنجيرة داللت است كه در آن دال نقطه
  .]4[كند  شده را ايجاد مي ضروري معناي تثبيت
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 ةيافت كه كليت ساختار ،اين زنجيره. 1]12[ شود و معنايشان تثبيت ميكنند  ميها جلوگيري  دال
گفتمـان امكــان  «بـه عبـارت ديگـر،    . نـام دارد » تمــانگف«بنـدي اسـت    ناشـي از عمـل مفصـل   

بنــدي و چيــنش ذهنــي حــول يــك نشــانه و دال و تشــكيل نظــام معنــايي و تثبيــت و  مفصـل 
  ]18[ »كردن آن با ايجاد يك اجماع و اقناع عرفي موقت است هژمونيك

از . ودشـ  ميدر اين مقاله استفاده  2از ميان اصطالحات گوناگون الكالئو و موف، اصطالح بعد
شـده   بنـدي  مواضع مبتني بر تفاوت را تا زماني كه در قالب يك گفتمـان مفصـل  ...« ،نظر اين دو

هاي سيالي هسـتند كـه در يـك گفتمـان      پس بعد همان دال]. 24[ »باشند، بعد خواهيم ناميد
شهرگرايي، ناسيوناليسم، آزادي، ساختن جامعـه، پـرورش نسـل،     ،مثالً؛ شوند روكشِ معنايي مي

ايـران   1350و  1340هـاي   ليبراليسـتي دهـه   برابري و زيبايي برخي از ابعـاد، در گفتمـان شـبه   
 سال اخير ايران بـه همـراه برخـي از ابعـاد مهـم     پنجاه هاي  ، كالن گفتمان1در جدول . هستند

  .اند شان مشخص شده گفتماني
  

 ]22 ؛13 ؛10 ؛9[ يرانهاي سياسي و اجتماعي ا ابعاد گفتمان .1جدول 
  بعد گفتماني رخدادهاي مهم گفتمان كالن  دهه

و  1340
  ليبراليسم شبه  1350

اصالحات ارضي، انقالب 
ــكل  ــفيد، ش ــري  س گي

  متوسط ةطبق

شهرگرايي، ناسيوناليسم، فردگرايي، آزادي، سـاختن  
  .جامعه، پرورش نسل، برابري، زيبايي

انقالب اسالمي، جنـگ    گفتمان انقالب  1360
  حميليت

زيستي، وحـدت، شـهادت، ايثـار،     طلبي، ساده عدالت
ــاگريزي، ــدس  ارزش دني ــنتي، تق ــاي س ــي و  ه گراي

  .ستيزي، همسري، مادري، مسئوليت اجتماعي دشمن

 /گفتمان نوسازي  1370
  گفتمان نوگرا

اتمــام جنــگ، ارتحــال 
امام خمينـي، جنـبش   

  دوم خرداد

اقتصــادي، فردمحــوري، عشــق دنيــوي،    ة توســع
ي، زنــدگي تجملــي، حــق شــهروندي، محــور ثــروت

 ةمدني، توسع ةمداري، جامع گرايي، آزادي، قانون ملي
  .سياسي، مشاركت سياسي، عقالنيت

 /گفتمان نوگرا  1380
  گفتمان بازگشت

متوسط،  ةرشد طبق
جمهور،  تغيير رئيس
  گرايي رشد مصرف

زدايي، مبارزه  داري، محروميت عدالت، پيشرفت، مردم
گويي، چشم و  زيستي و پاسخ ادهبا فساد و تبعيض، س

  .شدن چشمي، كااليي هم

                                                        
يعني گروهي از » مردم«يعني سيستمي براي ايجاد رفاه مردم، دال » دولت«در گفتمان ليبراليسم، دال  ،مثالً .1

تمان ماركسيسم ها وقتي در گف همين دال. ... ها خدمت كند و ي كه دولت بايد به آنأشهروندان داراي حق ر
به معناي سيستمي است كه با » دولت«دال . شوند اي ديگر به لحاظ معنايي روكش مي به گونه ،گيرند قرار مي

به معناي » مردم«دال . كند كه بايد با انقالب كنار برود ها حركت مي دست و در جهت منافع آن طبقات باال هم
  . ... دار گرفتارند و سرمايه ةعدالتي اجتماعي در جامع يگروهي از افراد است كه تحت نابرابري طبقاتي و ب

2. moment  



  301   ...هاي پرفروش بازنمايي جنسيت در پوستر فيلم

  قروش تحقي
هـا و   شناسي عالوه بر آنكه علمي با يافتـه  نشانه. شناسي است رفته در اين مقاله نشانه كار روش به
نظام ة شود كه براي مطالع يك تكنيك تحليل متن نيز محسوب مي ،هاي خاص خود است نظريه

شناسي  بنابراين، نشانه]. 27 ؛14[ رود كار مي كند، به ها را توليد مي نشانگي و هر چيزي كه نشانه
در ايـن  . ها روش پركاربردي اسـت  فيلم و ها، پوسترها هاي تصويري مثل عكس براي تحليل متن

شناسي  نشانه. بهترين روش خواهد بود، تحليلي، پوستر فيلم استة با توجه به آنكه ابژ ،مقاله نيز
فيلم، ارتباط عناصـر پوسـتر و    1هاي تبليغي فيلم، ژانر فيلم، هويت فيلم، راز هپوستر فيلم بر جنب

در ايـن  ]. 31 ؛30 ؛1[ كنـد  نهايت ارتباط شرايط بافتي و مـتن پوسـتر تمركـز مـي     مخاطب و در
و سپس در سـطح بازنمـايي ارتبـاط     شود ميابتدا عناصر موجود در متن پوستر شناسايي  ،مقاله

  .ها بررسي خواهد شد ماعي و سياسي دوران ساخت فيلمهاي اجت آن با گفتمان

  حجم نمونه
هاي تاريخ سـينماي ايـران از سـال     ترين فيلم پوستر از پرفروش 47حجم نمونه اين مقاله شامل 

، )1341( دلهـره ، )1340( شـب  فريـاد نيمـه  : نـد از ا است كه عبارت 1389تا انتهاي سال  1340
، )1345( حسـين كـرد  ، )1344( گـنج قـارون  ، )1343( آقاي قرن بيسـتم ، )1342( جادة مرگ

 صمد و قاليچة حضرت، )1349( طوقي، )1348( قيصر، )1347( ها سلطان قلب، )1346( داالهو
 امريكــايي ممــل، )1352( رود صــمد بــه مدرســه مــي، )1351( بابــا نــان داد، )1350( ســليمان

، )1361( هـا  برزخـي ، )1357( سـفر سـنگ  ، )1356( در امتداد شب، )1354( ها گوزن، )1353(
، )1367( مانگـا  كاني، )1366( ها نشين اجاره، )1365( بايكوت، )1364( ها عقاب، )1363( سناتور
 هنرپيشـه ، )1371( ديگـه چـه خبـر؟   ، )1370( عروس، )1369( ها عروسك دزد، )1368( گلنار

 ان غريـب خـواهر ، )1374( خـواهم زنـده بمـانم    مـي ، )1373( خالـه  قرمزي و پسر كاله، )1372(
 كشـي  سـگ ، )1379( شـوكران ، )1378( قرمز، )1377( مرد عوضي، )1376( برفي آدم، )1375(
 مكـس ، )1383( مارمولـك ، )1382( توكيو بدون توقف، )1381( قرمزي و سروناز كاله، )1380(
، )1388( 2يهـا  اخراجي، )1387( چارچنگولي، )1386( ها اخراجي، )1385( بس آتش، )1384(

  .2]8[ )1389( ملك سليمان

                                                        
1. mystery 

 ةهاي بهار مجل نامه از ويژه 1380هاي دهة  هاي پرفروش تاريخ سينماي ايران همنوا با اين منبع و فيلم نام فيلم 2.
 كمابرخي از . است 1383توافق در سال هاي موجود، تنها عدم  در بين ليست. اقتباس شده است دنياي تصوير

  .در زمان اكران است مارمولكعلت اين تضاد، توقيف . برند نام مي مارمولكو برخي از 
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  چارچوب روشي
هـاي   ها بـه نشـانه   عكس ،به نظر وي. اقتباس شده است 1چارچوب اين مقاله از روش گيليان دير

هـاي   وي بيشتر متوجه عكس]. 36[ كنند اي را نمادين مي ند كه خصوصيات ويژها انساني وابسته
 ،از نظـر ديِـر  . اسـت  هـا نيـز كاربردپـذير    روش وي بـراي پوسـتر فـيلم    ،رو ايـن  از ؛تبليغاتي است

ند از بازنمايي بدن، بازنمايي رفتـار، بازنمـايي   ا شوند عبارت هايي كه در پوسترها نمادين مي نشانه
  :با ذكر جزئيات قيد شده است 2پردازي كه در جدول فعاليت و صحنه

  
 چارچوب مفهومي مقاله. 2جدول

 بازنمايي بدن
كهولت،حكمت،گناهبي سن.1

مرد و زن سيتجن.2
قوميت.3 

خودشيفتگي،اغفال مو.4
بدن.5 قسمتي از بدن،تمام بدن،الغر،چاق

ترقسمت بزرگ سايز.6
...مرد به زن و هانگاه.7

بازنمايي رفتار
ناراحت،خندان،شاد بيان.8

پذير سلطه /چگونه؟ فروتنانهچه كسي به چه كسي؟ تماس چشم.9
كشيدهدراز،ايستاده ژست.10

بازنمايي فعاليت
لمس.11 چه كسي؟ چه چيزي؟ چگونه؟

منفعل،فعال حركت بدن.12
وضعيت ارتباطي.13 ؟صميمي چگونه،ترپايين،باالتر

پردازيصحنه
هاابژه حائل.14

محيط.15 افكت تصويري،فانتزي،نرمال

  هاي تحقيق يافته
اند كه در ادامه  نويسي شده ارچوب مفهومي گزارشحسب مقوالت اصلي چ هاي اين مقاله بر يافته

له ئتوضيح آنكه در حين انجام تحقيق اعمال چارچوب دير بر پوسترها با چند مس. شوند ذكر مي
هاي پوستر يا به سمت مخاطب يا به سمت بيـرون كـادر يـا بـه      يكي، نگاه شخصيت. مواجه شد

ها بدون هيچ ارتباطي وجود داشـت و   ههتايي در طول د اين وجه سه. ها بود سوي ساير شخصيت

                                                        
1. Gillian Dyer 
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در چهـار   فقـط هاي قوميتي نيز  ديگر، لباس. پوشي كنند محققان تصميم گرفتند كه از آن چشم
 .پوستر بازنمايي شده بودند و مدلول تبييني موجهي نداشتند

  جنسيت. 1
دان مـر ، 1380و  1360، 1350، 1340هـاي   هاي پرفروش سينمايي در دهه فيلم در پوسترهاي 

تـوان   مي، رو اين از. اين تعداد برابر بوده است 1370ة در ده فقطاند و  بيشتر از زنان حضور داشته
 ةكـه مـورد مطالعـ    ،سال اخير سينماي ايـران  پنجاههاي  ترين فيلم گفت كه پوسترهاي پرفروش

 تغييـرات نشـان   ،آمـده اسـت   3طور كه در جدول  همان. اند مردمحور بوده اين پژوهش هستند،
يابد و سـپس از   درصد زنان در پوسترها كاهش مي 1360به  1340ة دهد كه با حركت از ده مي
  .كند شروع به افزايش مي 1370ة ده
 سن. 2

كمـي و در   1370ة شـود و سـپس از دهـ    از تعداد مردان جوان كم مـي ، 1360تا  1340ة از ده
رد زنـان جـوان نيـز حـاكم     اي درمـو  چنين قاعده. يابد طور چشمگيري افزايش مي به 1380ة ده

تعـداد مـردان    1360 ةتـا پايـان دهـ    1340 ةكـه از دهـ   دهنـد  نشان مـي  3اعداد جدول . است
. يافتـه اسـت  مجـدداً افـزايش    1380ة كم شده و در ده 1370 ةسال افزايش يافته، در ده ميان

هاي افقـي   تحليل ،كلي طور به. سال در پوسترها اندك است حضور كودكان، زنان پير و زنان ميان
  .سال است دهد كه تصاوير پوستري در كل پنج دهه در اختيار مردان ميان نشان مي 3جدول 

  مو و پوشش سر. 3
موهـاي بلونـد و سـياه    . هاسـت  بيشتر از ساير دهـه  1380و  1360هاي  موهاي ژوليدة مردان در دهه

چـادر و روسـري وارد    به بعـد  1360هاي  وجود دارد و در دهه 1350و  1340هاي  زنان فقط در دهه
يعنـي، بيشـتر   . زنان چادر يا مقنعه به سر دارند 1370و  1340هاي  حال، فقط در دهه اين با. شوند مي

  .در حال افزايش است 1380به سمت  1340زنان روسري به سر هستند كه اين روند از دهة 
  بدن. 4

كـاهش اسـت و سـپس از    در حـال   1360 ةتا انتهاي ده 1340 ةزن از ده ةتن نمايش سر و نيم
زياد اسـت   1350و  1340هاي  نمايش تمام بدن زن در دهه. يابد به بعد افزايش مي 1370 ةده

دوبـاره   1380 ةدر دهـ و  يابـد  به طرز چشـمگيري كـاهش مـي    1370و  1360هاي  اما در دهه
  .يابد افزايش مي

  سايز اجزا. 5
مـردان  ة يـران تمـام بـدن يـا چهـر     هاي پرفـروش سـينماي ا   فيلمة سال پنجاهپوسترهاي  ،در كل
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دهـد كـه از    روند تغييرات نشـان مـي  . زنان نمايش داده شده استة تر از تمام بدن يا چهر بزرگ
هـاي   در دهه. مرد در حال افزايش بوده استة بزرگ تمام بدن يا چهرة انداز ،به بعد 1340ة ده

 اي چنين تساوي 1360ة تصوير زن و مرد تا حدي مساوي هستند، در دهة انداز 1350و  1340
تصـوير  . شـود  به بعد به سمت نمايش ايـن تسـاوي حركـت مـي     1370ة شود و در ده ديده نمي

  .اند دهد كودكان اهميت چنداني نداشته يك مورد وجود دارد كه نشان مي فقطبزرگ كودك 
  بيان احساسات. 6

به بعد رو بـه   1370ة و از ده يافتهبروز احساسات مردان جدي افزايش  ،1360تا  1340ة از ده
زن ناراحـت و  . بر تعداد مردان خندان افـزوده شـده اسـت    ،مقابلة در نقط. استگذاشته كاهش 

سـپس   .چنين تصويري غايب است 1360و  1350ة شود و در ده ديده مي 1340 ةنگران در ده
زن  چنـد  هـر . يابد كاهش مي 1380 ةبندد و بعد در ده بر تصاوير پوستر نقش مي 1370 ةدر ده

بـه   1380 ةميزان آن مدام در حال افـزايش اسـت و در دهـ    ،وجود ندارد 1350 ةخندان در ده
احساسات زنـان در   ،به بعد 1340ة توان نتيجه گرفت با حركت از ده پس مي. رسد اوج خود مي
  .تر به تصوير درآمده است هاي پرفروش سينماي ايران صريح پوستر فيلم

  وضعيت. 7
هـاي بعـد    چـه بـه سـمت دهـه     اما هـر  ،چ پوستري زن باالتر از مرد نيستدر هي، 1340ة در ده

بـه   1370 ةدر ده، شود بيشتر مي اند باالتر از مردان انتعداد پوسترهايي كه زن ،كنيم حركت مي
هـا تعـداد    دهـه ة در هم، 1370 ةبه جز ده ،حال اين با. يابد رسد و سپس كاهش مي اوج خود مي

 .اند، بيشتر است باالتر نمايش داده شدهتصاويري كه مردان در موضع 

 ژست. 8
 ةامـا از دهـ   ،كامالً مشهود است 1360و  1350،1340هاي  بازنمايي مردان در حال نزاع در دهه

هـة  نمايش زن در ژست ايسـتاده از د . شود  طور كل حذف مي چنين تصويري از مردان به 1370
امـا در  ، رسـد  شترين ميزان خود مـي به بي 1370هة در حال كاهش است، در د 1360تا  1340
  .شود  اصالً چنين ژستي ديده نمي 1380 دهة

 ها ابژه. 9

قاليچـه،   1350دستي و كاغـذ؛ در دهـة    هايي مثل كلنگ، اسلحه، عصا، چوب ابژه 1340در دهة 
اسلحة جنگي، اسـلحة كمـري، ماشـين، هواپيمـاي جنگـي،       1360شالگردن و شمشير؛ در دهة 

ماشين، آدم آهني، گل، خرگـوش، عروسـك، چـاقو،     1370كلنگ؛ در دهة كوپتر، شلنگ و  هلي
دوچرخه، نان، عروسك، گل، ابـر، كـاله، عينـك، ميكـروفن،      1380كاغذ، خودكار و نخ؛ در دهة 

ايـن رونـد نشـان    . مرغ، اسب، نيزه و لُنگ در پوسترها نمايش داده شده است اسلحه، چفيه، تخم
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هايي كه بـر   كنيم، بر تعداد ابژه حركت مي 1380مت دهة به س 1340چه از دهة  دهد كه هر مي
  .شود اند، افزوده مي پوستر تصوير شده

  
 ها ترين فيلم بازنمايي بدن در پوستر پرفروش .3جدول 

  1380دهة   1370دهة   1360دهة 1350دهة 1340دهة  بدن
  درصد  تعداد درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  2/31  54 8/9  17  4/21 37 7/12 22 9/24 43 )نينس ةهم( مذكر
  25  16 6/26  17  8/7 5 14 9 6/26 17 )سنين ةهم( نثؤم

  2/41  14 8/8  3  9/5 2 7/14 5 4/29 10  مرد جوان
  6/28  12 19  8  5/9 4 3/14 6 2/26 11  زن جوان

  6/23  22 8/11  11  9/27 26 3/18 17 5/7 7  سال ميان مرد
  6/54  6 4/45  5  0 0 0 0 0 0  سال زن ميان
  6/28  4 1/7  1  6/28 4 3/14 2 4/21 3  مرد پير
  60  3 20  1  0 0 0 0 20 1  زن پير
  0  0 4/66  4  0 0 3/33 2 0 0  كودك

  7/31  13 7/9  4  1/34 14 6/14 6 7/9 4 موي معمولي مردان
  3/35  6 8/11  2  3/35 6 0 0 6/17 3 مردان ةموي ژوليد

  0  0  0  0  0 0 0 0 100 5  موي بلوند زن
  0  0  0  0  0 0 60 6 40 4  موي سياه زن
  0  0 75  3  0 0 0 0 25 1  چادر و مقنعه

  2/47  17  0  0  2/22 8 25 9 6/5 2  سر به مرد كاله
  3/33  8 7/41  10  8/20 5 0 0 2/4 1  روسري

  6/28  2 2/14  1  6/28 2 0 0 6/28 2  زده مرد شانه
  50  7 4/21  3  0 0 6/28 4 0 0  كچل

  30  18 15  9  15 9 3/23 14 7/16 10  سر مرد
  7/27  13 8/12  6  3/38 18 6/10 5 6/10 5  مرد ةتن نيم

  7/26  8 3/3  1  3/33 10 30 9 7/6 2  تمام بدن مرد
  1/36  13 8/27  10  8/2 1 7/16 6 7/16 6  سر زن

  8/11  2 8/11  2  6/17 3 5/23 4 3/35 6  زن ةتن نيم
  1/46  6 7/7  1  7/7 1 23 3 4/15 2  تمام بدن زن

  0  0 60  3  0  20 1 20 1  ر كودكس
  2/22  6 2/22  6  9/25 7 8/14 4 8/14 4  مردة چهر
  3/14  1 6/28  2  3/14 1 6/28 2 3/14 1  زن ةچهر

  8/42  3 6/28  2  0 0 3/14 1 3/14 1 مرد و زن برابر
  0  0 100  1  0 0 0 0 0 0  كودك
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 ها ها در پوستر فيلم بازنمايي فعاليت .4جدول     

  1380 ةده  1370ة ده  1360ةده 1350ةده 1340ةده  عاليتبازنمايي ف
  درصد  تعداد درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  0  0 4/11  5  3/52 23 4/20 9 9/15 7 مرد جدي
  9/58  23 3/10  3  9/17 7 3/10 3 3/10 3 مرد آرام و فكور
  3/14  4 8/42  12  3/14 4 3/14 4 3/14 4 زن آرام و فكور
  6/4  10 5/9  2  3/14 4 3/14 3 5/9 2 مرد خندان

  0    0    0 0 100 1 0  كودك خندان
  10  1  40  4  0 0 0 0 50 5 زن ناراحت و نگران

  1/63  12 8/15  3  03/5 1 0 0 8/15 3 زن خندان
  100  4  0    0    0  مرد متعجب
  6/17  6 8/8  3  6/20 7 7/14 5 5/22 8 مرد باالتر
  3/33  2 7/16  1  0 0 0 0 3/33 2 سطح زن و مرد هم
  20  2  50  5  10 1 20 2 0 0 زن باالتر

  0  0  50  1  0 0 50 1 0  كودك باالتر
  0  0  0  0  62 18 7/20 6 2/17 5 مرد در حال نزاع
  3/12  7 3/19  11  28 16 14 8 3/26 15 مرد ايستاده
  0  0 8/42  12  7/10 3 8/17 5 6/28 8 زن ايستاده
  6/16  1  0  0  0 0 6/16 1 6/66 4 زن نشسته

  0  0  0  0  0 0 0 0 100 1 پيرمرد نشسته
  20  1  0  1  0 0 60 3 0 0 مرد نشسته

  0  0  0  0  0 0 100 1 0 0 كودك نشسته

  گيري نتيجه
تـا انتهـاي    1340ة يعني از ابتداي ده ،پنجاه سال اخير ايران   پرفروشهاي  محتواي پوستر فيلم

  :دكربندي  شرح جمع دينر دهه باساس روند تغييري ه توان بر را مي، 1380ة ده

  1350و  1340هاي  دهه
مدرنيزاسيون دولتي قرار گرفـت  ة ايران در معرض يك برنامة جامع، 1350و  1340هاي  در دهه

. هـا تـأثير پذيرفتنـد    و روابط اقتصادي، نهادهاي اجتماعي و زندگي سياسي ايران از ايـن برنامـه  
هـاي   متوسـط از پديـده  ة گيـري طبقـ   و شـكل  اصالحات ارضي، انقالب سفيد، رشد شهرنشـيني 

گرايانـه تـالش داشـت از     در ايـن دو دهـه، گفتمـان غـرب    . اجتماعي و سياسي اين دوران بودند
ايـن مهـم باعـث شـد در پوسـترهاي      . الگوهاي ليبراليسم چـون فرديـت و آزادي حمايـت كنـد    

آنـان  ة تنـه و چهـر   مسال و جواني كـه سـر، نـي    هاي اين دو دهه، مردان ميان ترين فيلم پرفروش
اي از ايـن دسـت    ها نمونه جوانان شهري و جاهل. تصاوير را پوشانده بود، در پوسترها ديده شوند
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آنـان  ة تنـ  سياه حضور يافتند و سر و نيم بلوند و مو ها، زنانِ مو عالوه بر اين، در پوستر فيلم. بودند
اي از آزادي زنـان در   ور، نشـانه ايـن حضـ  . نمايشي از حضور زنان بر سينماها مجسم شد منزلة به

جـوان  ة زد مرد كروات ،دهد نشان مي 1ه شكل ك چنان .شد ليبراليستي تلقي مي اين گفتمان شبه
حجم زيادي از تصوير را اشغال كرده است و زنان موسياه و موبلونـد در قسـمت پـاييني تصـوير     

  .شوند ديده مي

  )1347( ها سلطان قلب .1شكل

  1360ة ده
گفتمان انقـالب،  . ، گفتمان دين و سنت دوباره رشد يافت1357قالب اسالمي در سال با وقوع ان

نتيجه به دنبال يـك سـينماي دينـي و     گفتماني بود كه با مظاهر ليبراليسم مخالفت داشت و در
طـاغوتي و نشـاني از ابتـذال     ةاين امر باعث شد نمايش زنان برهنه جزئي از برنامـ . گرا بود ارزش

ود و با حفظ حرمت زنان، عالوه بر اينكـه از تعـداد زنـان بـر پوسـترها كـم شـد،        سينما تلقي ش
زنـان در  ( پرفروش شدند يها فيلم نمادهاي حجاب اسالمي وارد پوستر  منزلة روسري و مقنعه به

جنگ ). اي يا عروسكي بازنمايي شدند هاي حاشيه كوچك و در نقشة اين پوسترها اغلب در انداز
اي خلـق كـرد تـا مـردان      فضاي پرالتهـاب مبـارزاتي   1368تا  1359هاي  سالايران و عراق بين 

هـايي جـدي،    مردانـي كـه بـا موهـاي ژوليـده و چهـره       ؛اي در پوسترها بازنمايي شـوند  اسطوره
سـالي را   دست ميـان  به مردان اسلحه، 2در شكل . كردند مخاطبان را با قهرمانان جنگي همراه مي

  .دهند را نشان مي 1360ة رنگ، وضعيت مبارزه و مقاومت ده زقرمة زمين بينيم كه در پس مي
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  )1367( مانگا كاني. 2شكل

  1370ة ده
) جمهوري هاشمي رفسنجاني رياست(پايان جنگ ايران و عراق، همگام با شيوع گفتمان سازندگي 

ي تغييرات در ساختار جمعيت. بود) جمهوري خاتمي رياست(گيري گفتمان نوگرا  و بعد از آن شكل
و رشد آموزش عالي تحوالتي ) 1365تا  1355هاي  درصدي جمعيت در سال 9/3مثل رشد (ايران 

هاي استعاليي و  ها از ارزش بودند كه در ساختار كالبدي جامعة ايران به وقوع پيوستند و لذا ارزش
ه به بعد جوانان دوبار 1370نتيجه آنكه از دهة . هاي مادي حركت كردند اخالقي به سمت ارزش

اي افزوده شد كه جاي قهرمانـان جـدي دورة قبـل را     وارد پوسترها شدند و بر تعداد گروه سني
ها حركـت كردنـد و بـيش از     زنان نيز به سمت برابري در توازن با مردان در پوستر فيلم. گرفتند

چند شمايل مردي جوان و متعجـب نشـان داده شـده     ، هر3در شكل . پيش وارد پوسترها شدند
  .رخ زن در قسمت باالتر از مرد بازنمايي شده است زمينه، نيم پس است، در

  )1370( عروس .3شكل 
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  1380ة ده
دوم گفتمـان  ة گفتمان نوگرا به لحاظ سياسي صاحب قدرت بود و از نيمـ  ،اول اين دههة در نيم

در ايـن دهـه،   . وضـعيت هژمونيـك پيـدا كـرد    ) نـژاد  جمهوري احمدي رياست(عدالت / بازگشت
اين گفتمان درگير تغييرات فرهنگي از پـايين   ،بازتوليد مفهوم جنگ بعدي گفتماني بودچند  هر

شدن فرهنـگ و زنـدگي    كااليي. اي شد كه كاالها در آن ارزش داشتند مصرفية و از جمله جامع
در   هـاي عديـده   ابـژه  1380ة و در كل پوسترهاي دهـ  1370ة روزمره باعث شد كه از اواخر ده

هـاي   عالوه بر اين، بر تعداد شخصـيت . رار بگيرند و پوسترها نيز كاالزده شوندها ق كنار شخصيت
شدند كه بيش از پيش احساسات خود را عيان  روي پوسترها افزوده شد و زناني نمايش داده مي

عينك، كاله، ميكروفن و عصا در كنار مردان و زنـان   ،دهد نشان مي 4 ه شكلكچنان. ساختند مي
  .اند شدهمتعدد نمايش داده 

 )1384( مكس. 4شكل
  

پنجاه سال اخير سـينماي   هاي پرفروش دهند كه پوسترهاي فيلم نتايج نشان مي ،كلي طور به
در طول پنجاه سال گذشته، جنسيت، سن، مو و پوشش سر، بدن، سايز، بيـان   .ايران مردمحورند

مدرنيزاسـيون   ةرنامـ هاي موجود در پوسـترها از ب  احساسات، وضعيت، ژست مردان و زنان و ابژه
گرايـي تـأثير    ايران و عراق، نوسـازي و مصـرف   ةسال شاه، انقالب اسالمي، جنگ هشت محمدرضا

  .اند پذيرفته و در محتواي خود آن را بازنمايي كرده
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خواهران غريب. 11لشك
كودكان سهم اندكي در): 1375(

ترين  كل پوسترهاي پرفروش
.ان داشتندهاي سينماي اير فيلم

به):1377(مرد عوضي.12لشك
كلي زنان با روسري و مقنعه طور

چادر و (ها  بيش از ساير پوشش
در پوسترها بازنمايي ) حجاب بي

 .اندشده

بروز): 1386(بس آتش. 13لشك
تر احساسات زنان در كنار صريح

 1380مردان خندان در دهة 

زنان در):1368( گلنار. 8لشك
وسكي در دهة هاي عر نقش

1360 

زنان):1378(قرمز.9لشك
باالتر از مردان در گفتمان 

 1370نوگراي دهة

): 1386( هااخراجي. 10ل شك
مردان خندان در گفتمان 

  1380بازگشت دهة 

آقاي قرن بيستم .5شكل
مردان جوان شهري ): 1343(

در گفتمان  با كروات
1340ليبراليستي دهة شبه

):1353(يامريكايممل.6شكل
زن جانشين مجسمة آزادي در 

1350گرايانة دهةگفتمان غرب

مردان): 1364( ها عقاب. 7شكل
اي و جدي در فضاي  اسطوره

 1360جنگي دهة

  پوسترها ةنمون: پيوست
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 منابع
  .زمرك: تهران ،هاي تصويري تا متن از نشانه .)1391(احمدي، بابك ] 1[
  .گام نو: نظر، تهران ، ترجمة ثريا پاكهاي فرهنگ عامه اي بر نظريه مقدمه). 1384(استريناتي، دومينك ] 2[
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مهـدي رفيـع و مهـدي    ة مـ ، ترجكاوي لكـاني  فرهنگ مقدماتي اصالحات روان .)1386(اونز، ديلن ] 4[

  .گام نو: پارسا، تهران
ابـراهيم فتـاحي    محمدي و محمد احمد گلة ، ترجمايران بين دو انقالب .)1377( آبراهاميان، يرواند] 5[

 .ني: اليي، تهران ولي
ة ، ترجمـ پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تـاريخ كمبـريج  ة سلسل .)1372( آوري، پيتر و ديگران] 6[

 .2، چ طرح نو: تهران ،عباس مخبر
  .قطره: ، تهران)1357ـ1309شناسي ايران  فيلم(شناخت ايران  فيلم .)1383(بهارلو، عباس ] 7[
  .قطره: ، تهرانشمار تاريخ سينماي ايران سال .)1381( جاوداني، هما] 8[
 تحــول فرهنـگ سياسـي در سـينماي پرمخاطـب ايــران    : تـن دال  .)1392( حسـيني، سـيد مجيـد   ]9[

  .رخداد نو: ، تهران)1357ـ1390(
  .اسالمية پژوهشگاه انديش: ، تهرانشناسي سياسي در ايران جريان .)1390( دارابي، علي] 10[
  .هنرهاي معاصرة موز: ، تهرانهنر پوستر در ايران .)1356(مميز، مرتضي  ؛روحاني، نگار] 11[
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