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يابيم كه مضامين و محتواي اصلي بيشتر  درمي ١٣٧٦هاي سينمايي قبل و بعد از خرداد  با بررسي و مقايسة فيلم :هچكيد
سؤالي كه اين پژوهش درصدد پاسخ دادن به آن است اين است .  موضوعات زنان است هاي بعد از اين تاريخ در ارتباط با فيلم
 دوره داراي در سينماي اين دو ، بازنمايي زنان٧٦توجه به تفاوت سياست هاي فرهنگي در دو دوره قبل و بعد از خرداد  كه با

نظري مورد استفاده در اين مقاله نظريه بازتاب در جامعه شناسي هنر  چهارچوبباشد؟ هايي در مضامين و محتوا مي چه تفاوت
تحقيق  روش.  مبتني بر اين فرضيه است كه هنر آيينة جامعه و منعكس كننده ويژگي هاي آن است اين نظريه.  است

تفاوت معناداري بين بازنمايي زن در " فرضيه ما اين است که.  ل محتواي كمي استاسنادي و تکنيک مورد استفاده تحلي
يافته ها نشان داد كه بازنمايي زن در دو دورة مورد بررسي .  "وجود دارد سينماي بعد از دوم خرداد و سينماي قبل از آن

ها، كيفيت  فيلم ميزان حضور زنان در: و اين تغييرات در موارد مختلفي چون.  تحوالت چشمگيري كرده است تغييرات و
ها، ميزان  هاي فردي، مضامين ديالوگ نوع مهارت گيري از محصوالت فرهنگي، مشاغل، نوع پوشش، طبقه اجتماعي، نوع بهره

نتيجه كلي اينكه تغيير در سياست .  مشكالت شخصي و خانوادگي و غيره بوده است تحصيالت، اعتقادات، زبان، مكانيسم حل
 شده ١٣٧٦از سال  هاي بعد گيري گونة متفاوتي از بازنمايي زن در فيلم فرهنگي در سينماي ايران باعث شكل هايگذاري 

   .است

 
 شناسي گونه نقش زن، تغييرات سينمايي، تغييرات فرهنگي،   ها  كليدواژه



 ١

 

 مقدمه و طرح مسئله 

 انجام شد، چنين بنظر ١٣٧٦بعد از خرداد هاي سينمايي قبل و  با مطالعة اكتشافي كه از طريق مقايسة فيلم

.  هاي بعد از اين تاريخ در ارتباط با موضوعات زنان بوده است آيد كه مضامين و محتواي اصلي بيشتر فيلم مي

گيري سبك سينمايي به  توان از شكل كنند به طوري كه مي ها ايفا مي زنان نقش اصلي حضوري چشمگير در فيلم

هايي كه درونماية غالب آنها را موضوعات زنان تشكيل مي  ساخت فيلم.  ن سخن گفتنام سينماي زن در ايرا

اي خارجي و داخلي را تشويق كرده تا توجه زيادي به سينماي نوين ايران كنند تا اندازه  دهند محافل جشنواره

 .ها را به خود اختصاص داده اند ها جوايز اصلي جشنواره اي كه برخي از اينگونه فيلم

طرح موضوعاتي مثل روابط چندزني، عشق زميني، ازدواج موقت، «: همين خصوص، شيال ويتاكر معتقد استدر 

هاي اجتماعي امروزه به عنوان تم اصلي و غالب  هاي زن، دختران فراري و درام فمينيسم، كلوزآپ از هنرپيشه

 ١٣٧٦قبل از .  )٢٨، ١٣٧٩ويتاكر، (» .  شدند سينماي ايران درآمده است كه در گذشته به عنوان تابو تلقي مي

ها را  به شدت مضامين فيلمنامه) مثل شوراي كميسيون فيلمنامه(موانع ساختاري از قبيل مميزي در صنايع فيلم 

داد همچنين شوراي  ها و تبديل آنها به فيلم را نمي كرد و اجازة طرح بسياري از موضوعات در فيلمنامه كنترل مي

داد نحوة پديدار شدن كاراكترهاي زن در  كنندگان مي هايي كه به تهيه الب دفترچهكميسيون فيلمنامه در ق

به دنبال فضاي باز سياسي در دوره اصالحات اقدامات قابل توجهي در حوزه .  كرد ها را تعريف و مشخص مي فيلم

 توليد فيلم مديريت جديد سينمايي كشور صورت گرفت و برخي از مراحل اداري و كاغذ بازي حاكم بر روند

كميسيون فيلمنامه و شوراي تصويب فيلمنامه كه پيش از آن به عنوان گلوگاه در مسير توليد، «.  حذف شد

وظيفة تصويب فيلمنامه را به عهده داشت منحل شد و به جاي آن شوراي ديگري پديد آمد كه تنها در صورتي 

 ساخت ارائه دهند، اين شورا با خواندن فيلمنامه و كننده فيلمنامه را براي دريافت پروانة كه كارگردان و تهيه

 .  )٢٠٢ :١٣٧٧نژاد،  طالبي(» .  بندي آن، ميزان حمايت دولتي از پروژة مورد بحث را تعيين خواهد كرد درجه
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به اين ترتيب بورس فيلمنامه كه طي هيجده سال پيش از آن جريان داشت و عمالً فيلمنامه را به عنوان عنصر 

اقدام ديگر معاونت سينمايي وزارت ارشاد، «.  د يك فيلم تبديل به كااليي مادي كرده بود از بين رفتطاليي تولي

حذف مراحل غيرضروري ديگر از جمله ارائه عكس گريم آزمايشي، ارائه فهرست كامل عوامل توليد طبق دفترچه 

تنها عنوان .  ي يك پروژة سينمايي شودانداز توانست باعث تسريع در راه و مواردي از اين قبيل بود كه عمالً مي

شد ولي در صورت عدول از خطوط قرمز فيلم اجازة  شد و اجازه ساخت به كارگردان داده مي فيلمنامه بررسي مي

هاي خارجي ارسال  داد تا فيلم به جشنواره المللي بنياد فارابي اجازه مي يافت ولي با اين حال بخش بين اكران نمي

سؤالي كه اين پژوهش درصدد پاسخ دادن به آن است اين است كه با توجه .  )٢٠٣ :١٣٧٧ژاد، طالبي ن(» .  شود

، بازنمايي زنان در سينماي اين دو دوره داراي ٧٦به تفاوت سياست هاي فرهنگي در دو دوره قبل و بعد از خرداد 

ن دو دوره دو ژانر متفاوت از توان در اي باشد؟ به عبارت ديگر آيا مي هايي در مضامين و محتوا مي چه تفاوت

 هايي هستند؟ ها و مؤلفه بازنمايي زن در سينماي ايران را مطرح كرد؟ و باالخره اينكه اين ژانرها داراي چه ويژگي

  اين حوزه.  در پايان الزم است توضيح دهيم كه تحقيق حاضر در حوزه جامعه شناسي هنر و سينما قرار مي گيرد

 و تجربي در ايران مهجور مانده است و نظريه ها و مباحثي که عموما در محافل درسي به لحاظ مطالعات ميداني

از اين جهت .  جامعه شناسي هنر و سينما مورد استفاده قرار مي گيرند فاقد نمونه هاي تجربي بومي است

امعه شناسي اهميت تحقيق حاضر در اين است که نمونه اي بومي را از مطالعات تجربي و كاربرد نظريه هاي ج

در قسمت بعدي با اشاره به رويکرد بازتاب در جامعه شناسي هنر و رويکرد .  هنر و سينما فراهم آورده است

فمينيستي رسانه ها در مورد مسائل زنان، به سمت کاربرد اين دو رويکرد در تحليل سينماي ايران و تغييرات 

 .  نماييم نقش زن در آن حرکت مي

 ابي نظري تغييرات نقش زن در سينما ارزي: چهارچوب نظري 

  رويكرد بازتاب -١
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مند به مطالعة  مثالً اگر عالقه.  در اين رويكرد اعتقاد بر اين است که هنر حاوي اطالعاتي دربارة جامعه است

ع هاي اقليتي اطال هاي تلويزيوني از نحوة بازنمايي گروه هاي قومي در جامعه باشيم با تماشاي فيلم وضعيت اقليت

 .  رويكرد بازتاب مبتني بر اين فرضيه است كه هنر آيينة جامعه است.  خواهيم يافت

 :٢٠٠٣(» نمايد نمايش جنايت در تلويزيون نژادپرستي را بازتاب مي«: همان طور که ويكتوريا الكساندر مي گويد

شناختي به هنر، به  امعهشناسي است و با تمركز بر نگاه ج اين رويكرد داراي پيشينة طوالني در جامعه.  )٢١

 .  پردازد مطالعه و آموختن دربارة جامعه مي

ها عبارتند از تحليل  اين استراتژي.  توان سخن گفت در زمينة رويكرد بازتاب از پنج استراتژي تحقيقاتي مي

به نقل از (هاي تركيبي  شناسي ساختاري ، درك مناسك آييني ، و روش تفسير ي ، تحليل محتوا ، نشانه

 .  )٢٠٠٣،  الكساندر

شماري از آثار هنري مي پردازد تا معاني آنها را استخراج كند و از اين  در تحليل تفسيري محقق به بررسي دقيق

هلسينگر «به عنوان مثال .  باشند هايي از جامعه مي طريق نشان دهد كه عناصري در اين آثار بازتاب جنبه

 ١٨٣٠ و ١٨٢٠هاي  ترنر در دهه.  دبليو.  ام.   انگليسي جيبه مطالعة نقوش برجستة نقاش بزرگ) ١٩٩٤(

 ).٢٤ :٢٠٠٣الكساندر، (» دهد ازتاب ميانگليس را ب هايي از هويت ملي پرداخته است كه جنبه

توانست در  دادند كه يك جهانگرد واقعي مي هاي زيبايي از انگلستان را نشان مي تصاوير نقوش برجسته صحنه

اين نماهاي زيبا را خلق كرد انگلستان اساساٌ در دوران » ترنر«شاهده كنند زماني كه حين مسافرت آنها را م

زدند و در ميان طبقات باال و متوسط ترس  كار در سراسر كشور پرسه مي كارگران بي.  برد ثباتي به سر مي بي

هاي  ثبات را به شيوه ي بياين روابط طبقات» ترنر«مناظر نقاشي شدة .  ناشي از خشونت تودة مردم قوت يافته بود

 .  توان اين امر را مشاهده كرد زمينة تصاوير مي هاي پيش دهد و خصوصاٌ از طريق مطالعه چهره متعدد بازتاب مي

روش تحليل محتوي به محققاني كه از رويكرد بازتاب استفاده مي نمايند كمك مي كند كه تغييرات را در طول 

در دو مجلة » تصاوير عامه«اي را در مورد  در آمريكا مطالعه) ١٩٦١(نتال از جمله الو.  زمان دنبال نمايند
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 پرداخت تا دگرگوني در موضوعات ستون زندگي ١٩٤١ تا ١٩٠١او به مطالعة مجالت از .  پسند انجام داد عامه

 .  ها در مجالت را ثبت كند نامه

دهند قبل از جنگ  كنند و نشان مي تايش ميها قهرمانان جامعه را س كند كه زندگي نامه الونتال استدالل مي«

» هاي توليد بت«هاي مهم و جدي داشتند و به تعبير او  هاي مجالت، حرفه جهاني اول، قهرمانان ستون زندگينامه

هاي آنها روياي آمريكايي را بازتاب  زندگينامه.  يعني مديران صنايع، سياستمداران و هنرمندان جدي بودند

ها را  نامه اين رؤيا مضمون اصلي زندگي.   براي هر فردي مهيا است وقفه به اينكه فرصت د بيكنند يعني اعتما مي

 )٢٥ :٢٠٠٣الكساندر، (» .  داد تشكيل مي

شدند، يعني » هاي مصرف بت«به تعبير الونتال آنها تبديل به .  بعد از جنگ جهاني اول، قهرمانان متفاوت شدند«

هاي سينما و افرادي با سابقة كم و بيش  هاي ورزشي، هنرپيشه د مثل چهرههاي سرگرمي بودن افرادي از حوزه

 .)٢٥ :٢٠٠٣الكساندر، (.  »شوند اي و شخصي خاص كه ما را به مصرف رهنمون مي معمولي و حرفه

هاي شكل  ها و كنش ها، توانايي هاي جديد بازتاب اين پيام است كه فرد مدرن ديگر به عنوان مركز انرژي بيوگرافي

پاياني از ابتكار و عمل نيست و واحدي سازنده تلقي  شود و ديگر منبع بي دهنده به دنياي بيرون ظاهر نمي

به جاي فردي به اصطالح عرضه كننده و مولد .  شود كه سعادت آيندگان و پيشرفت بشري وابسته به او باشد نمي

يد بازتاب افرادي هستند كه با حرص و ولع اين قهرمانان جد.  كننده مواجه هستيم ما با فردي خريدار و مصرف

 .  ميل به تصاحب دارند

“ رايت”كاري كه .  با استفاده از نشانه شناسي ساختاري نيز مي توان به بررسي تغييرات در طول زمان پرداخت

 ١٩٣٠ در هايي را كه ترين ژانر سينما يعني ژانر وسترن پرداخت و فيلم او به بررسي آمريكايي.  انجام داد) ١٩٧٥(

 . آميز بودند، بررسي نمود  از لحاظ مالي موفقيت١٩٧٢تا 

ها  هاي وسترن بر جاذبه و استقبال عمومي از اين فيلم كند كه سودآوري و موفقيت مالي فيلم او استدالل مي«

ونتال برخالف ال.  طنين و انعكاسي از جامعه است}اين فيلم ها{دهندة اين است كه  داللت دارد كه آن نيز نشان

باشد رايت معتقد بود كه معناي هنر پنهان است  مي) محتواي آشكار(كه معتقد بود معني هنر در ظاهر آن 
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الكساندر، (» توان آنرا كشف و برمال ساخت هاي تحليل محتواي ساختاري مي و از طريق تكنيك) محتواي پنهان(

٢٦ :٢٠٠٣(. 

گر اين  كار تحليل.  هاي موجود در داستان بدست آورد تقابلتوان با نگاه به  در روش رايت معني داستان را مي«

اي اطالعات زيادي دربارة  ساختارهاي اسطوره.  ها، ساختار داستان را كشف كند است كه با رمزگشايي تقابل

 هاي جامعه دهندة منشأ تضادها و تناقض هاي تبلور يافته در اسطوره نشان براي مثال تقابل.  دهند جامعه به ما مي

 .)٢٦: ٢٠٠٣الكساندر، (» .  كنند حل آييني براي تضادها را فراهم مي ها امكان راه اسطوره.  هستند

گونة كالسيك ، گونة با مضمون «: كند كه عبارتند از رايت چهار نوع مجزا از اسطورة وسترن را شناسايي مي

را با يك دورة تاريخي خاص مطابقت  و هريك از اين چهار نوع يا انتقالي ، گونة انتقامجويانه و گونة حرفه

 .)٢٧ :٢٠٠٣الكساندر، (» .  دهد مي

 

او .  دهد ها را به ساختار اجتماعي حاكم بر جامعة آمريكا در هر دوره نسبت مي رايت هر كدام از اين گونه«

زار و داري با دهد كه چگونه ساختار روايي اوليه يعني گونة كالسيك بازتاب جامعة سرمايه خصوصاً نشان مي

، در حالي كه ساختار آخر يعني گونة )٢٧ :٢٠٠٣الكساندر، (» .  باشد مي) تأكيد بر فرديت(ايدئولوژي آن 

هاي وسترن  دو ساختار مياني در گونه.  )با تأكيد بر كار گروهي(باشد  مي“ داري مشاركتي سرمايه”اي، آيينة  حرفه

رايت با اين مطالعه روند .  باشد ار به سوي نظام مشاركتي ميداري باز آيينة جامعة در حال گذار آمريكا از سرمايه

 .هاي وسترن بررسي كرد داري در آمريكا را از روي فيلم تغيير در سرمايه

وي براي درك جامعة معاصر در مطالعة مشهور .  به كار رفت) ١٩٧٩(استراتژي درك مراسم آييني توسط گافمن 

تبليغات بازرگاني براي اينكه معاني «.  رسي تبليغات بازرگاني پرداختبه بر“ تبليغات جنسيتي”خود تحت عنوان 

موقعيتي كه .  خود را آشكار كنند عناصري از مناسك آييني شناخته شده دربارة زندگي روزمره را در خود دارند

ة او دهند، نشان دهندة وقايعي است كه دربار در آن مناسك شواهدي از يك هنرپيشه در يك گروه را نشان مي

ها و مناسك نشان دهندة روابط ساختاري يا سلسله مراتب  بنابراين آيين.  افتد در موقعيت اجتماعي اتفاق مي
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بنابراين .  ها و مناسك هستند اي از بازنمايي طراحي شده از آيين موجود بين مردم هستند تصاوير تبليغاتي گونه

 .  )٢٨ :٢٠٠٣ الكساندر،(» .  هستند“ يآييني شدة مجاز”هاي  موقعيت

موقعيت «وي.  گافمن براي نشان دادن روابط ساختاري بين زن و مرد هزاران تبليغ را بررسي كرده است

ها در تبليغات نشان داد و دريافت كه زنان در تبليغات تابع و زيردست  زيردست بودن زن را برحسب انواع نمايش

در تبليغات برحسب قد، افراد بلند قد داراي اقتدار  «به عنوان مثال وي نشان داد كه.  )همان(» مردان هستند

هرچند اين امر واقعيت دارد كه مردان به طور متوسط بلند قدتر از زنان هستند، با اين حال .  بيشتري هستند

اين تفاوت جسماني تنها معيار نشان دادن مرد در تبليغات نيست به بيان دقيق تر تبليغات براي القاي يك معناي 

توانند زنان را  ها مي از نظر گافمن تبليغات چي.  )٣٢ :٢٠٠٣گافمن به نقل از الكساندر، (» شود اخته ميخاص س

عالوه بر اين در تبليغات با نشان دادن بلندي .  گيرد نيز بلند قدتر از مردان نشان دهند، ولي اين امر صورت نمي

   .شود سر مردان بيشتر از حد واقعي، اقتدار مردان القاء مي

رويكرد بازتاب .  تواند نتيجة نهايي را قوت ببخشد اي واحد مي ها در مطالعه باالخره، استفاده تركيبي از انواع روش

اي مشترك است  گنجد و داراي فرضيه شناسي هنر مي گيرد كه در قالب جامعه اي را در بر مي ادبيات گسترده

 .  كند  مياي است كه جامعه را بازتاب مبني بر اينكه هنر آيينه

با آنچه در واقعيت ) .  .  .  فيلم، تلويزيون و (اي  هاي رسانه رويكرد بازتاب براي بررسي ميزان انطباق محتواي پيام

دهند  رسد و معتقد است آنچه هنر و ديگر رسانه نمايش مي گذرد، رويكردي مناسب به نظر مي اجتماعي مي

 .  بازتابي از شرايط اجتماعي است

هاي آثار  تواند مورد استفادة پژوهشگران براي بررسي رابطة پيام گانه مذكور در اين رويكرد مي جهاي پن روش

در “ رايت”ضمنا از مطالعة .  در اين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شده است.  هنري و جامعه قرار گيرد

 .  ايم ژانرشناسي سينماي زن نيز كمك گرفته
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يلم هاي مورد نظر براي بررسي تغييرات بازنمايي نقش زن در دو دوره مختلف بوده از آنجا كه تحليل محتواي ف

به همين دليل در اين .  ، الزم است عالوه بر تئوري بازتاب از رويكرد فمينيستي به فيلم هم استفاده شود است

 .  قسمت به طور خالصه به اين رويكرد اشاره مي شود

 

  رويكرد فمينيسم به سينما-٢

اي جنسي، ناعادالنه و  ها به طور كلي به نقد نحوة بازنمايي زنان به شيوه هاي فمينيستي در رسانه هديدگا

اي امروز به  ها معتقدند در فرهنگ توده فمينيست.  پردازند هاي جمعي مي استثماري در فرهنگ عمومي و رسانه

فناي ”تاكمن با مطرح كردن «.  شوند يي مياي و ابزاري بازنما طور كلي زنان به عنوان اُبژه يا موجوداتي حاشيه

اي به زنان و در نتيجه در حاشيه قرار گرفتن و ناچيز  به عدم توجه توليد فرهنگي و باز توليد رسانه“ نمادين زنان

اي  از نظر او زنان يا در عرصة اجتماعي حضور ندارند و يا به صورت طبقه.  كند شمردن زنان و منافع آنها اشاره مي

.  )٢٤٢ :١٣٧٩استريناتي، (» اند شوند كه بر پاية جذابيت جنسي و انجام وظايف خانگي شكل گرفته داده مينشان 

ها در جهت حمايت و تداوم تقسيم كار جنسي و  هاي جمعي از نظر فمينيست تصوير فرهنگي زنان در رسانه

ها با امحاي نمادين زنان به ما  انهرس«.  رود تقويت مفاهيم پذيرفته شده دربارة زنانگي و مردانگي به كار مي

گويند كه زنان بايد در نقش همسر، مادر و كدبانو ظاهر شوند و در يك جامعة پدرساالري سرنوشت زنان جز  مي

 )٢٤٤ :١٣٧٩استريناتي، (» اين نيست

  حليلت«: ون زونن كه به بررسي و تحليل محتواي سريال تلويزيوني آمريكايي داالس پرداخته است معتقد است

و اگر هم ظاهر شوند در .  شوند هاي جمعي ظاهر مي اند كه زنان به ندرت در رسانه محتواهاي بسياري نشان داده

باشد و چندان  معلم، منشي و پرستار مي: هاي همسري، مادر، دختر، نامزد و يا قالب مشاغل سنتي زنانه مثل نقش

كنند زيرا  هاي جنسي را تقويت مي هاي جمعي قالب نهاعتقاد عمومي بر اين است كه رسا.  تحصيالتي ندارند

ون (» ها مرد هستند ها در رسانه هاي اجتماعي حاكم هستند و دليل ديگر اينكه توليدكننده منعكس كنندة ارزش

 .)٣٦: ١٩٩١زونن، 
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نابراين ب.  دهند هاي مسلط در جامعه را در سطح فرهنگ بازتاب مي اي ارزش ها در نقش مولد فرهنگ توده رسانه

دهند و در واقع وضعيت زنان را  ها نيز به سبك جامعه به طور كلي زنان را تحقير و يا نقش آنها را تقليل مي رسانه

هاي  تاكمن با بررسي برنامه  .كنند  و تصورات قالبي را در مورد زنان بازنمايي مي دهند، بلكه كليشه نمايش نمي

رسد كه فناي نمادين در تبليغات، تلويزيون و  ا به اين نتيجه مي در آمريك١٩٧٠ و ١٩٥٠هاي  تلويزيوني دهه

 درصد نيروي كار آن ٤٠ درصد جمعيت و ٥١زنان در آمريكا «: گويد او مي.  مطبوعات آمريكا هم صحت دارد

ليك نشين و منفعل و از نظر سمب اي، خانه يي حاشيه ها آنها را به صورت انسانها دهند اما رسانه كشور را تشكيل مي

ها را قبضه  زنان به طور چشمگيري در تلويزيون غائب هستند و مردان تمام برنامه.  كنند غائب قلمداد مي

هاي بزرگ كار  مردان پزشك هستند، زنان پرستار، مردان وكيل هستند، زنان منشي، مردان در شركت.  اند كرده

 .)٢٤٤ :١٣٧٩استريناتي، (» هاي لباس كنند و زنان در بوتيك مي

دهند، بلكه تصاويري تحريف  ها وضعيت واقعي زنان در جامعه را نشان نمي ها رسانه بنابراين از ديدگاه فمينيست

ها مردان انسانهايي عاقل، نيرومند، كارآمد و مرجع قدرت  غالباً در رسانه.  دهند شده و نادرست از آنها را ارائه مي

بنابراين مردان و زنان در .  اند سي، منفعل، وابسته و ضعيفهايي احسا شوند و در مقابل زنان انسان تصوير مي

هاي  اي فرهنگي كه در جهت بازسازي نقش هاي كليشه اند كه با نقش هاي جمعي به صورتي بازنمايي شده رسانه

 .  رود، سازگاري دارند جنسي سنتي به كار مي

ز ديدگاه زنان به نمايش گذاشته و نيز هاي جنسيتي را ا تئوري فمينيستي فيلم بدنبال فيلمي است كه تفاوت

اين تعريف متضمن اين .  دهد نوعي بررسي انتقادي در زمينة رابطة نامتوازن قدرت بين زن و مرد را نشان مي

هاي متعددي وجود دارند كه  نكته است كه هر فيلمي كه ساخته يك زن باشد، الزاماً فمينيستي نيست و فيلم

تواند به نظرية فمينيستي  امروزه هيچ بحثي دربارة فيلم نمي.  گيرند  مقوله قرار ميساخته مردان است ولي در اين

 با قدرت مطالعات فيلم را تحت تأثير قرار داده و با موضوع بازنمايي جنسيت آغاز شد ١٩٧٠فيلم كه از آغاز دهة 

 .  توجه بماند بي



 ٩

در قالب اين نظريه سؤاالت «: گويد مي“ ستهآيينة شك”در رابطه با سينماي فمينيستي آنك اسميليك در كتاب 

دهند؛ آنها  هاي خود نوعي تفاوت را نشان مي فيلمسازان فمينيستي چگونه در فيلم: شود زير مطرح و بررسي مي

دهند؛ آنها چگونه بيننده را  اي مثبت و به نفع جنس خاصي تغيير مي ها، روايت و تصاوير را به گونه چگونه انگاره

تئوري فمينيستي فيلم در واكنش ) ٤٨: ٢٠٠٠اسميليك، (» .  كنند سازند و بر آن تأكيد مي زن ميبه عنوان يك 

ها در اين زمينه اين است كه سينماي غرب و به ويژه  استدالل اصلي فمينيست.  به سينماي هاليوود شكل گرفت

 .  كند سينماي تجاري هاليوود نگاه مردانه نسبت به مسائل را باز توليد مي

هاي فمينيستي كساني چون جانستن و مالوي كه معتقدند سينما نوعي نظربازي جنسي و لذت  ر رابطه با تئوريد

كند، بايد گفت موضوع در مورد سينماي ايران بعد از انقالب، به واسطة پيدايش حجاب،  بصري ايجاد مي

هاي ديگر  ان و محدوديتخورده، عدم كلوزآپ روي صورت زن حجاب و فريب جلوگيري از نمايش صرف زن بي

هاي فيزيكي و  همچون عدم تصويربرداري از نگاه مستقيم زن و تأكيد بر زيبايي چهره و نيز جلوگيري از تماس

 .  هاي عاشقانه قضيه تا حدي متفاوت است نگاه

كنند بايد گفت به خاطر  هاي روانكاو در فيلم مطرح مي كه فمينيست“ نگاه خيره”در زمينة نظرية 

ها و  هاي پوشش مخاطبان فيلم ديگر اجازه ندارند تا شاهد لحاظات خصوصي خانوادگي در فيلم العملدستور

شود و اصول  هاي فيزيكي باشند و بدين ترتيب فضاي خصوصي منزل در فيلم تبديل به فضاي عمومي مي تماس

 .  شود ها مي  فيلمنجابت بر آن مستولي است و گاهي اين امر دچار نوعي پارادوكس و غير واقعي نمودن

ها به كار گرفت  توان اصول كلي نظرية فمينيسم را در سينماي ايران براي نقد و تحليل فيلم در عين حال مي

دارند و زندگي واقعي زنان را  ها زنان را منفعل و در حاشيه نگه مي ها معتقدند رسانه يعني نكاتي كه فمينيست

 .  دهند نمايش نمي

اضر با استفاده از رويكرد بازتاب در جامعه شناسي هنر و رويكرد فمينيستي فيلم به بررسي و بنابراين در مقاله ح

رويكرد نظري .   مي پردازيم١٣٧٦مقايسه فيلم هاي ايراني با محوريت نقش زن در دو دوره قبل و بعد از خرداد 

ك مي كند و رويكرد نظري دوم اول به تبيين رابطه ميان تغييرات نقش زن در فيلم ها با تغييرات اجتماعي كم
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 .  به تبيين تغييرات فرهنگي حاصل شده در فيلم ها نسبت به نقش زنان در دو دوره مورد بررسي ياري مي رساند

 

 پيشينة تجربي موضوع

دو نمونه از اين تحقيقات در .  تحقيقات خارجي زيادي در مورد بازنمايي نقش زنان در رسانه ها بعمل آمده است

 .  كر مي شوداين جا ذ

انجام » هاي مدرن هاي نژادي ـ قومي و زنان در فيلم بازنمايي اقليت«در تحقيقي تحت عنوان “ بوفكين.  جي”

هاي فمينيستي فيلم به بررسي و تحليل محتواي بازنمايي زنان و  نويسنده با استفاده از تئوري.  داده است

محقق با استفاده از روش تحليل محتوا به .  پرداخته استهاي مدرن هاليوود  هاي قومي ـ نژادي در فيلم اقليت

هاي زن و مرد نقش اول در   برحسب تركيب جامعه شناختي هنرپيشه١٩٩٦پسند در سال   فيلم عامه٥٠بررسي 

ها و ارزيابي بازنمايي  هاي نژاد و زنانگي در فيلم گيري ميزان حضور مؤلفه هدف او اندازه.  ها پرداخته است فيلم

 .  هاي جنسي در مشاغل، پرستيژ شغلي و جنسيت بود ها از طريق تحليل مشاركت نيروي كار، نقش شخصيت

هاي پايين مرتبه داده شده است كه  هاي قومي ـ نژادي نقش وي دريافت كه در اين فيلم ها به زنان و اقليت

ها عوامل مهمي در  اوير و انگارهاين نوع تص”به اعتقاد او .  اجتماعي است“ تصورات قالبي”ها و  بازنمايي كليشه

شوند و به نوعي باعث افزايش تبعيض جنسي و  در ميان افراد جامعه محسوب مي“ ساخت اجتماعي واقعيت”

ها در مقايسه با مطالعات  ها همچنين نشان داد كه اگرچه تصاوير اقليت يافته.  “شوند تر مي نژادي در مقياس وسيع

هاي  ده است، اما هنوز موقعيت زنان سينماي هاليوود و نقش آنان در حاشية نقشتر ش قبلي ارتقاء يافته و مثبت

ها تحت تأثير تصورات قالبي و سنن موجود در  شود و هنوز تصاوير ارائه شده از زنان و اقليت كليدي بازنمايي مي

 .)٢٠٠٣بوفكين، (.  اجتماع است

 در آمريکا و به روش تحليل محتوا ١٩٧١ در سال به تحقيقي اشاره مي کند که) ٢٠٠٣(ون زونن در کتاب خود 

نتايج تحقيق نشان مي دهد که زنان در مشاغل محدود تري نسبت .  بر روي آگهي هاي تجاري انجام شده است

همچنين .  به مردان به نمايش در آمده بودند در حالي که اکثريت آنها در نقش هاي خانوادگي ظاهر شده بودند
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زنان در آنها ظاهر شده بودند مربوط به وسايل آشپزخانه و حمام و همچنين لوازم آرايشي بيشتر آگهي هايي که 

و بهداشتي بوده است، در حالي که مردان در موقعيت هايي با پايگاه اجتماعي باالتر و در حال خريد اجناس 

 .  گرانقيمتي چون ماشين به نمايش در آمده اند

 تحقيقات ديگري براي بررسي تغييرات به عمل آمد و نتايج آنها نشان اشاره مي کند که )٧١: ٢٠٠٣(ون زونن 

اما وجه غالب در تحقيقات پي .  دهنده آغاز تغييرات در شيوه هاي نمايش زنان و مردان در تبليغات بوده است

 .  گيري، کماکان مانند نمونه گفته شده بوده است

 ارشد وجود دارد كه به موضوع بازنمايي زنان در سينما در ميان تحقيقات داخلي تعدادي پايان نامه كارشناسي

 .  پرداخته اند

تحليل سيماي زن در سينماي پس از « در پايان نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان ١٣٧٣الهام جمعدار در سال 

 ١٣٧٢هاي خانوادگي و اجتماعي پس از انقالب تا سال  به تحليل محتواي شخصيت زن در سريال» انقالب

مشكل اصلي زن در سينماي ايران ناشي از مخدوش بودن و قالبي بودن «: نويسنده معتقد است.  داخته استپر

هايي احساساتي و  ها زنان غالباً انسان اي كه در فيلم تصوير زن در جامعه و بازنمايي آن در سينما است به گونه

 .  هاي فرهنگي است از انگارهاي متأثر  اند و اين تصاوير منفي و كليشه فاقد تفكر تصوير شده

به بررسي و تحليل محتواي » بازنمايي مشاغل زن در سينماي ايران«اي با عنوان  در پايان نامه» هلن همتي«

 .   مرحله پرداخته است٥ تا بعد از انقالب در ١٣٠٩هاي اشتغال زنان در سينماي ايران در  نقش

هاي اين دوره رسيده که مي توان  نادي به نتايجي دربارة فيلمها و مطالعات اس نويسنده با تحليل محتواي فيلم

ها  از زنان براي ترويج كشف حجاب در فيلم) ١٣٠٩-١٣١٦(در دورة اول .  آنها را به شکل زير خالصه کرد

چي،  مشاغل زنان بيشتر خوانندگي كافه و كاباره، نظافت) ١٣٢٧-١٣٣٨(در دورة دوم .  استفاده مي شد

ديده، روسپي،  ها پرسوناژهايي آسيب زنان فيلم) ١٣٣٩-١٣٤٨(در دورة سوم .   رقاصگي بودمستخدم، كلفت و

 .  خورده بودند بر، قاچاقچي و روستايي فريب گرد، خياباني، جيب كاباره
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.  دوره ظهور موج نو در سينماي ايران است که نقش آن در حذف زنان مهم است) ١٣٤٩-١٣٥٧(دورة چهارم 

هاي فيلم با ضد قهرمان  مند را از زن گرفته و آن را در حد بهانه و دستاويز نزاع ت كنشها شخصي اين فيلم

نشين كه  زناني خانه.  كنند اي مظلوم و عاجز از زن ايراني عرضه مي ها چهره كنند اين فيلم استفاده مي

 .  چشمهايشان خيره به در خانه است

همچنين .  اد شخصيت هاي زن شاغل مواجه هستيمبا افت قابل توجه تعد) ١٣٥٨-١٣٧٥(در دورة پنجم 

البته .  شوند از فيلم ها حذف مي) رقاصه، خواننده و روسپي(ديدة اجتماعي  مشاهده مي شود که زنان آسيب

هاي  كم نقش كند با خاتمة جنگ و شروع يك سينماي شبه نئورئاليستي در ايران زنان كم نويسنده خاطرنشان مي

هاي مردانه قرار دارند، يعني بيشتر منفعل،  ها زنان در حاشية نقش د ولي باز هم در اين فيلميابن واقعي خود را مي

 .  هاي خانگي هستند نشين و داراي نقش حاشيه

با استفاده از تحليل محتوا و » تغييرات نقش زن در جامعه و تلويزيون«اعظم راودراد در پژوهشي تحت عنوان 

نتايج تحقيق .   پرداخته است١٣٧٨ تا ١٣٧٤هاي ايراني  ما به بررسي سريالشناختي هنر و سين رويكرد جامعه

به اين ترتيب که .  باشند نشان داده است كه محصوالت هنري و فيلم بازتابي از شرايط اجتماعي معاصر خود مي

اهده تغييرات قابل مشاهده در آمار سرشماري يک دهه در سريال هاي نمايش داده شده در طول دهه قابل مش

اما تفاوت تغييرات نمايش داده شده در سريال ها با آمار واقعي نشان دهنده اين است كه اگرچه .  بوده است

تغييرات در سريال ها قابل رديابي هستند ولي بازتاب ميزان و مقدار تغييرات نقش زن در تلويزيون، در اين دوره 

اين .  )١٣٨٠راودراد، (ز واقعيت متفاوت بوده است به نفع نمايش بيشتر زنان در نقش هاي شغلي و تحصيلي ا

يافته نشان مي دهد که اگر چه سريال ها بازتاب وضعيت زنان در جامعه بوده اند، در چگونگي نمايش آن دخالت 

 .  کرده و تغييرات را به صورتي اغراق آميز نشان داده اند

ري تحقيق حاضر اشاره کرد که عبارت است از با توجه به تحقيقات ذکر شده در اين قسمت مي توان به نو آو

اين کاري است که در تحقيقات پيشين صورت .  مقايسة بازنمايي زنان در سينماي قبل و بعد از دوم خرداد
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در پايان نيز تفاوت و تغييرات ميان بازنمايي زنان در سينماي اين دو دوره را در قالب ژانرشناسي .  نگرفته است

 .  كنيم بندي مي در دو گونه، دسته

 

 كاربرد رويكرد روش شناسي تحليل اسنادي

ده روش تحقيق اسنادي است که در آن فيلم ها به عنوان سند مورد بررسي قرار مي گيرند و تکنيک مورد استفا

هاي آماري، تغيير در سينماي  در اين بخش با آوردن داده.  براي مطالعة فيلم ها نيز تحليل محتواي كمي است

فرضيه اصلي ما در اين  . دهيم هاي آن را در دو دوره مورد بررسي در قالب جدول هايي نشان مي زن و ويژگي

ي بعد از دوم خرداد و سينماي قبل از آن وجود تفاوت معناداري بين بازنمايي زن در سينما"تحقيق اين است که 

 .  "دارد

 

 جامعة آماري

شد كه به لحاظ فروش رتبه اول و دوم هر سال را داشت و نقش  هايي مي جامعة آماري در اين پژوهش شامل فيلم

هايي  فيلم.  گيرد  را در بر مي١٣٧٦ـ٨١ و ١٣٧٠ـ٧٥اين مطالعه دو دورة زماني .  اصلي به يك زن واگذار شده بود

 .شد كه همة آنها را مورد مطالعه قرار داديم  فيلم مي١٦كه دو شرط باال را كسب كرده بودند در مجموع شامل 

  

 :هاي مورد مطالعه و به تفكيك دوره به شرح زير است اما، عناوين فيلم

ـ نرگس ـ خواهران خواهم زنده بمانم  عروس ـ روسري آبي ـ هنرپيشه ـ مي: هاي ـ دورة اول شامل فيلم الف

 غريب ـ همسرـ ليال

كشي ـ عينك دودي ـ من ترانه  قرمزـ آواز قوـ دو زن ـ شام آخرـ شوكران ـ سگ: هاي ـ دورة دوم شامل فيلم ب

 .   سال دارم١٥
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 متغيرها و تعريف آنها

هاي  حول كنشمنظور از زنان داراي نقش اصلي در فيلم، زناني است كه داستان فيلم : زنان نقش اصلي در فيلم

براي تشخيص اين تعداد به فيلم نامه ها .  شود آنها روايت مي شود و حذف انها باعث خدشه به روايت فيلم مي

 .  مراجعه شده است كه در ابتداي آنها زنان نقش اصلي در فيلم آورده شده است

 . شود دار مي شامل دو متغير شاغل و خانه: موقعيت شغلي در فيلم

پرستارـ خبرنگارـ استاد دانشگاه ـ : شود  گانة زير مي٧شامل طبقه بندي : نقش اصلي در فيلمنوع شغل زنان 

موقعيت تحصيلي   .ايم هاي دو دوره آورده نوع مشاغل را با توجه به مشاهدة فيلم.  وكيل ـ كارمند ـ دانشجو و آزاد

 .  شود سواد مي شامل دو متغير تحصيل كرده و بي: زنان در فيلم

گانة ابتدايي ـ ديپلم ـ فوق ديپلم ـ ليسانس ـ فوق  بندي شش شامل تقسيم: تحصيالت زنان در فيلمميزان 

 .  ليسانس ـ دكتري مي شود

 سال و بيشتر ٤٦ سال و ٤٥ تا ٣١ سال، ٣٠ تا ١٦سال، ١٥زير :  گانة٤بندي  شامل تقسيم: سن زنان در فيلم

 .  شود مي

گزينة هر دو مربوط به زنان نقش اصلي .  شود ر، مانتو و هر دو ميشامل سه متغير چاد: پوشش زنان در فيلم

 .  باشند است كه در طول فيلم چادري و بدون چادر مي

هاي زنان  موضوع ديالوگ  .مي شود) مرفه(شامل سه متغير فقير، متوسط و ثروتمند : طبقة اجتماعي زن در فيلم

گانه ذيل كدگذاري  بندي پنج صلي زن براساس تقسيمهاي نقش ا هاي شخصيت كلية محتواي ديالوگ: در فيلم

 :شده است

ها و زندگي  هاي مربوط به بيان حاالت شخصي فرد، ويژگي مقصود ديالوگ: ـ موضوعات شخصي و خانوادگي الف

 .  هاي شوهر و غيره است داري، ويژگي فردي و يا امور مربوط به زندگي خانوادگي مثل زندگي زناشويي، بچه

هاي مربوط به كاركردن در بيرون از خانه، اشتغال و ارتباطات  مقصود استفاده از ديالوگ: ات اجتماعيـ موضوع ب

 .  اجتماعي است
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هاي سياسي،  هاي مربوط به انتقاد از وضع موجود، شركت در فعاليت مقصود ديالوگ: ـ موضوعات سياسي ج

 .  مشاجره با پليس و غيره است

ستفاده از جمالتي دربارة وضعيت قيمتها، گراني، هزينة مسكن و زندگي و غيره مقصود ا: دـ موضوعات اقتصادي

 .  باشد مي

هاي مربوط به دانشگاه، درس، سخنراني و  مقصود استفاده از عبارات و ديالوگ: آموزشيـ  هـ ـ موضوعات علمي

 .  غيره است

كاراكتر زني است كه بيشترين حضور و در اين متغير مقصود از نقش اول زن، : زمان حضور نقش اول زن در فيلم

نقش را در روايت فيلم برعهده دارد و موضوع فيلم حول شخصيت او قرار دارد در اينجا براي هر فيلم يك نقش 

نقش اول زن در فيلم در .   فيلم وجود دارند١٦ نقش اول زن در ١٦اول در نظر گرفته شده است كه جمعاً 

 .  تابتداي فيلمنامه نيز ذكر شده اس

زمان حضور نيز در اينجا برحسب دقيقه محاسبه شده است و سپس با توجه به زمان کل فيلم به درصد تبديل 

و به متغير هاي جزئي تري چون زمان حضور نقش اول زن فيلم در داخل خانه و زمان حضور نقش .  شده است

 .  اول زن فيلم در بيرون از خانه تقسيم شده است

 

 ويژگيهاي سينماي زن: يافته هاي تحقيق

هاي قبل و بعد  هاي دوره در اين قسمت براي نشان دادن تغيير در درونمايه و مضامين اصلي بازنمايي زن در فيلم

در پايان .  پردازيم ها مي هاي تعريف شده در دستورالعمل كدگذاري، به تحليل فيلم ، با استفاده از مقوله١٣٧٦از 

هاي  هاي مورد بررسي، به مقايسة مؤلفه هاي سينماي زن در دوره ر از ويژگيها براي شناخت بيشت تحليل يافته

 .  كنيم كنيم و آنها را در قالب دو گونه يا ژانر بيان مي تشكيل دهندة هر دو دوره اشاره مي

 در هشت فيلم مورد ٧٦ها داراي نقش اصلي بودند، در دوره قبل از سال   زني كه در اين فيلم٣٨از مجموع 

افزايش %) ٥/٦٠( نفر ٢٣ اين تعداد به ٧٦داراي نقش اصلي بودند و در دوره بعد از سال %) ٥/٣٩( زن ١٥ بررسي
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 در مقايسه با دوره قبل از آن زنان حضور فعالتري در ايفاي نقش اصلي ٧٦بنابراين در دوره بعد از سال .  يابد مي

 .  اند ها داشته فيلم

 

 

 هاي مورد بررسي اغل و بيكار در فيلمتوزيع فراواني زنان ش:١جدول شماره 

 زن در فيلم موقعيت شغلي

 دوره مورد بررسي

  شاغل
  

  دار خانه
  

  جمع
  

قبل از سال  ١٥ ١٠ ٥  فراواني
 ١٠٠ ٦/٦٦ ٣/٣٣  درصد ٧٦

بعد از سال  ٢٣ ٣ ٢٠  فراواني
 ١٠٠ ٠٤/١٣ ٩/٨٦  درصد  ٧٦

 ٣٨ جمع

Chi-square= ٥٩٩.  ١١ Sig.  .  = ٠٠١.  ٠ 

هاي مورد بررسي در دو دوره نشان   فراواني و درصد فراواني زنان شاغل و خانه دار را در فيلم١جدول شماره 

اند،   بيشتر شاغل بوده٧٦ در مقايسه با دوره قبل از سال ٧٦هاي دوره بعد از سال  زنان حاضر در فيلم.  دهد مي

 ٣/٣٣( نفر ٥ها تنها   زن نقش اصلي حاضر در اين فيلم١٥  از٧٦در حالي كه در دوره قبل از سال ) درصد٩/٨٦(

 .  اين تفاوت از لحاظ آماري نيز معني دار بوده است.  ) درصد٦/٦٦(دار بوده اند  شاغل بوده و مابقي خانه) درصد

الي  تنها داراي مشاغل كارمندي، دانشجو و آزاد بودند و اين در ح٧٦زنان داراي نقش اصلي در دوره قبل از سال 

) مورد٢(، استاد دانشگاهي )مورد٤(، خبرنگاري )مورد٢( مشاغلي نظير پرستاري ٧٦است كه در دوره بعد از سال 

دهندة تفاوت دو دوره از نظر  شود كه اين موضوع نشان نيز به مشاغل دروه قبل اضافه مي) مورد١(و وکالت 

اغل دورة دوم اين است كه باالترين مشاغل زنان نكته قابل توجه در ميان مش.  باشد اشتغال و نوع شغل زنان مي

ها  باشد، كه با توجه به آمارهاي افزايش ورودي دختران در دانشگاه اين رويداد در فيلم نقش اصلي دانشجو مي

 .  منعكس شده است



 ١٧

 
 هاي مورد بررسي توزيع فراواني موقعيت تحصيلي زنان در فيلم: ٢جدول شماره 

 زن در فيلم موقعيت شغلي

 دوره مورد بررسي
 جمع  سواد بي  حصيلكردهت

 ١٥ ٨ ٧  فراواني
٧٦قبل از سال 

 ١٠٠ ٣/٥٣ ٦/٤٦  درصد

 ٢٣ ٢ ٢١  فراواني
 ٧٦بعد از سال 

 ١٠٠ ٥/٩ ٣/٩١  درصد

 ٣٨ جمع

Chi-Square= ٣٢٩.  ٩ Sig.  = ٠٢.  ٠  

داراي نقش اصلي بودند، از نظر موقعيت  ٧٦ نشان مي دهد اكثر زناني كه در دوره قبل از سال ٢جدول شماره 

باشد و از بين   بالعكس مي٧٦بوده اند و اين موضوع در دوره بعد از سال )  مورد٨ درصد، ٨/٥٣(سواد  تحصيلي بي

اين تفاوت به لحاظ .  اند سواد بوده بي)  درصد٥/٩(  مورد٢تحصيل كرده و تنها ) درصد٣/٩١( نفر ٢١ نفر، ٢٣

  .نشان داده شده استآماري نيز معني دار 

و اين در حالي است كه باالترين رتبه تحصيلي در .  باشد  باالتر مي٧٦مقاطع تحصيلي زنان در دوره بعد از سال 

 در دو فيلم ميزان تحصيلي زنان ٧٦باشد اما در دوره بعد از سال  مي) مورد٣( ليسانس ٧٦دوره قبل از سال 

 .  دكتري و استاد دانشگاه بوده است

در حالي كه در .  داشته اند)  درصد٣/٥٣( سال ٤٥ تا ٣١ بين ٧٦ترين زنان نقش اصلي در دوره قبل از سال بيش

دهد كه  بوده اند و اين نشان مي)  درصد٥/٥٦( سال ٣٠ تا ١٦ بيشترين آنها در سنين بين ٧٦دوره بعد از سال 

نوع پوشش ظاهري   .اند را بر عهده داشتهها نقش اصلي بيشتري   زنان جوانتر در فيلم٧٦در دوره بعد از سال 

اما اين پوشش در دوره دوم افزايش بيشتري را داشته است به طوري .  زنان در هر دو دوره بيشتر مانتو بوده است

قابل ) درصد٩/٧٣( مورد ١٧ در ٧٦و در دوره بعد از سال )  درصد٦/٤٦( مورد ٧ در ٧٦كه در دوره قبل از سال 

 .  مشاهده است



 ١٨

بقه متوسط و ط درصد ٦/٤٦، )  مورد٦( درصد فقير٤٠ به صورت ٧٦ اقتصادي زنان در دوره قبل از سال طبقه

 درصد ٤/٤٣، ٧٦بقه مرفه در دوره بعد از سال طاين در حالي است كه زنان .  اند بقه مرفه بودهط درصد ٣/١٣

توان  بنابراين مي.  دهد كيل مي درصد را تش٣/١٧بقه فقير ط درصد و ١/٣٩بقه متوسط طباشد و  مي)  مورد١٠(

 اكثراً ٧٦بقه متوسط اما در دوره بعد از سال ط اكثراً از ٧٦گفت كه زنان نقش اصلي فيلم ها در دوره قبل از سال 

 .  اند بقه مرفه بودهطاز 

.  هاي مورد بررسي دو دوره در مواردي مشابه و در مواردي متفاوت بوده است هاي زنان در فيلم موضوع ديالوگ

دار نشدن زن،  مثل بچه( بيشتر موضوعات درباره مسائل شخصي و خانوادگي بوده است ٧٦در دوره قبل از سال 

مثل حضور زنان در دانشگاه و (آموزشي ـ  و موضوعات علمي) .  .  .  خرافات، كارنكردن زنان در خارج از خانه و 

 بيشتر محور ٧٦داشت اما در دورة بعد از سال هاي زنان وجود ن و نيز موضوعات سياسي در ديالوگ) تحصيالت

آموزشي و دغدغة تحصيل در دانشگاه و موضوعات ـ  ها موضوعات علمي هاي زنان نقش اصلي در فيلم ديالوگ

 ردازد پ سياسي است كه به نقد شرايط حاكم بر جامعه و نوع تفكر حاكم بر جامعه به خصوص در مورد زنان مي

 
 ها واني ميزان استفادة زنان از محصوالت فرهنگي در فيلمتوزيع فرا: ٣جدول شماره 

 فرهنگي محصول فراواني
 مورد استفاده

 دوره مورد بررسي

كامپيوتر اينترنت ماهواره موسيقي تلويزيون راديو  روزنامه و مجله كتاب

 ١ ٠ ٠ ١ ٥ ٢ ١ ٢ فراواني
 ٧٦قبل از سال 

 ٥/١٢ ٠ ٠ ٥/١٢ ٥/٦٢ ٢٥ ٥/١٢ ٢٥  درصد

 ٣ ١ ٠ ٧ ٠ ٢ ٥ ٦ فراواني
 ٧٦بعد از سال 

 ٥/٣٧ ٥/١٢ ٠ ٥/٨٧ ٠ ٢٥ ٥/٦٢ ٧٥  درصد

Chi-Square= ٦٨٧.  ١٣ Sig.  = ٠٣٣.  ٠ 

 رشد چشمگيري در مقايسه ٧٦دهد که ميزان مصرف محصوالت فرهنگي بعد از سال   نشان مي٣جدول شماره 

هم به لحاظ آماري معني دار است و هم با افزايش ميزان با دورة قبل از خود داشته است كه اين تفاوت 

 تنها در ٧٦گيري از روزنامه و مجالت در دورة قبل از سال  بهره.  ها مرتبط است تحصيالت زنان نقش اول در فيلم
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مشاهده شده )  درصد٥/٦٢( فيلم ٥مشاهده شده است در حالي كه در دورة دوم در )  درصد٥/١٢(يك فيلم 

 .  است

)  درصد٧٥( فيلم ٦ در ٧٦و در دورة بعد از سال )  درصد٢٥( فيلم ٢ن مصرف كتاب در دورة اول در ميزا

 ٧٦باشد كه در دوره قبل از سال  دادن به موسيقي مي گيري از محصوالت فرهنگي گوش بيشترين بهره.  باشد مي

هم موسيقي عرفاني و سنتي وجود داشت كه مربوط به فيلم ليال است كه آن )  درصد٥/١٢(تنها در يك فيلم 

هاي پاپ و غربي استفاده شده   بيشتر از موسيقي٧٦است در فيلم هاي دوره بعد از سال ) بنان و شجريان(ايراني 

 .  است

 فيلم مشاهده شد ٥ در ٧٦نكتة قابل توجه در جدول، فراواني استفاده از تلويزيون است كه در دورة قبل از سال 

يكي از داليل اين امر ناشي از اين است كه زنان نقش اصلي در .   اصالً مشاهده نشد٧٦ولي در دورة بعد از سال 

 بيشتر ٧٦ بيشتر در خارج از خانه حضور دارند ولي زنان نقش اصلي در قبل از سال ٧٦ها بعد از سال  فيلم

 .  دهند دار هستند و فرصت بيشتري را به تماشاي تلويزيون اختصاص مي خانه

 
 ها هاي زنان در فيلم توزيع فراواني مهارت: ٤جدول شماره 

 يمهارت ها
 يفرد

دوره مورد 
 بررسي

 رانندگي
برداري و  فيلم

 عكاسي
 كامپيوتر ورزش)گيتار(موسيقي شكار

زبان 
 انگليسي

 بافندگي گلدوزي
شعر 
 سرودن

قبل از سال 
٧٦ 

٣ ٢ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢   

بعد از سال           
١ ٠ ٠ ٥ ٣ ٢ ٢ ١ ١ ٧ ٧٦ 

Chi-Square= ٢١٠.  ١٨ Sig.  = ٠٣٣.  ٠ 

ها نشان  هاي فردي نمايش داده شده زنان را در دو دوره مورد بررسي در فيلم  تفاوت مهارت٤جدول شماره 

هاي  اين رابطه که به لحاظ آماري نيز معني دار است، بدين ترتيب است که در دورة اول بيشتر مهارت.  دهد مي

 بيشتر ٧٦ نوع سنتي است كه شامل بافندگي و گلدوزي و گاهي خياطي است اما در دورة بعد از سال زنان از
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)  درصد٥/٨٧( فيلم ٧به عنوان مثال مهارت رانندگي در دورة دوم در .  باشد هاي زنان از نوع مدرن مي مهارت

اهده شد همچنين مهارت زبان مش)  درصد٢٥( فيلم ٢ در ٧٦مشاهده شد در حاليكه اين ميزان در قبل از سال 

مشاهده شد كه اين ميزان در دورة قبل از )  درصد٥/٦٢( فيلم مورد بررسي ٥ در ٧٦انگليسي در سال بعد از 

 فيلم ٢ در ٧٦هاي ديگر مثل آشنايي با سازهاي موسيقي در بعد از سال  مهارت.   مشاهده نشده است٧٦سال 

هاي بعد از سال  ديگري مثل شكار، ورزش و شعر سرودن در فيلمهاي  همچنين مهارت.  مشاهده شد)  درصد٢٥(

 .   مشاهده شد٧٦

 
 ها زمان حضور نقش اول زن در فيلم: ٥جدول شماره 

 قهيزمان به دق

 دوره ها
 فيلم زمان حضور زن در  زمان فيلم

 درصد زمان حضور زن در
 فيلم

   
 دوره اول

٥/٤٨   ٣٧٥ ٧٧٢ 

 ٧٢  ٥٦٨   ٧٩٤ دوره دوم

 

باشد   دقيقه مي٣٧٥ برابر ١٣٧٦هاي قبل از سال   زمان كل حضور زنان نقش اول فيلم ،٥هاي جدول  طبق داده

 در دو فيلم زنان ١٣٧٦شود، با اين توضيح که در دورة قبل از  ها را شامل مي  درصد از كل زمان فيلم٥/٤٨كه 

 .)همسر و ليال(  حضور چشمگير دارند

 دقيقه از ٥٦٨ها نسبت به كل فيلم افزايش يافته است يعني در  ميزان حضور زنان در فيلم ٧٦ما در دورة بعد از ا

شود نكته قابل توجه در اين دوره اين است   درصد از زمان فيلم راشامل مي٧٢ها حضور دارند كه برابر  كل فيلم

 ٨٠ اين ميزان حضور بيش از  درصد دارند و در دو فيلم٥٠ فيلم حضوري باالتر از ٨كه زنان نقش اول در تمامي 

 .) سال دارم و دو زن١٥من ترانه ( باشد درصد مي
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 ها در داخل خانه زمان حضور نقش اول زن در فيلم: ٦جدول شماره 

 قهيزمان به دق

 دوره ها
  زمان حضور زن در فيلم 

داخل  زمان حضور زن در فيلم در
  خانه

درصد زمان حضور زن در 
 در داخل خانه فيلم

   
 دوره اول

٥٨    ٢١٩ ٣٧٥ 

 ٢٧  ٥٦٨   ٥٦٨  دوره دوم

 

 ٢١٩ برابر ١٣٧٦ زمان كل حضور زنان نقش اول فيلم در داخل خانه در قبل از سال ٦هاي جدول  طبق داده

 ٥ فيلم در ٣در اين دوره به غير از .  شود ها شامل مي  درصد از كل زمان حضور زن را در فيلم٥٨دقيقه است كه 

گذرانند كه اين امر نشانگر اين است كه  ديگر زنان بيش از نيمي از حضور خود در فيلم را در داخل خانه ميفيلم 

اما .  در بيرون از خانه هستند) اشتغال(هاي اجتماعي  دار هستند و كمتر داراي نقش بيشتر زنان در اين دوره خانه

 ٢٧( دقيقه ١٥١ها، آنها تنها  نقش اول در فيلم دقيقه حضور زنان ٥٦٨ از مجموع ١٣٧٦در دورة بعد از سال 

ها در بيرون از خانه   درصد از حضور زنان نقش اول اين دوره در فيلم٧٣را در داخل خانه حضور دارند و ) درصد

) كار، تحصيالت و اشتغال(گذرد و اين نشانگر اين است كه زنان نقش اول در اين دوره بيشتر در حوزة عمومي  مي

هاي اين دوره در  گذرانند كمترين ميزان حضور زنان نقش اول فيلم تر وقت خود را داخل خانه ميهستند و كم

 .  باشد  درصد مي٢٢ و ٢٢، ٢١كشي است كه به ترتيب  زن و سگ  فيلم قرمز، دو٣داخل خانه مربوط به 

 
 ها در بيرون از خانه زمان حضور نقش اول زن فيلم: ٧جدول شماره 

 قهيزمان به دق

 دوره ها
  ان حضور زن در فيلمزم 

داخل  زمان حضور زن در فيلم در
  خانه

درصد زمان حضور زن در 
 در داخل خانه فيلم

   
 دوره اول

 ٤٢ ١٥٦ ٣٧٥ 

 ٧٣    ٤١٧   ٥٦٨  دوره دوم
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  مدت١٣٧٦هاي دوره قبل از سال   دقيقه كل حضور نقش اول زن در فيلم٣٧٥ از ميزان ٧هاي جدول  طبق داده

 .  گذرانند  درصد از زمان فيلم را زنان در داخل خانه مي٥٨گذرد و  در بيرون از خانه مي)  درصد٤٢( دقيقه ١٥٦

 درصد را ٧٣ دقيقه يعني ٤١٧ دقيقه، زنان نقش اول ميزان ٥٦٨ از مدت زمان كل ١٣٧٦اما در دورة بعد از سال 

نكتة جالب اينكه در دورة بعد از .  ري با دورة اول دارددا كنند و اين ميزان اختالف معني بيرون از خانه سپري مي

باشد كه بيشترين زمان به   درصد مي٦٠ها در بيرون از خانه بيش از   ميزان حضور زنان نقش اول فيلم١٣٧٦سال 

 . باشد  درصد مي٧٨ و ٧٨، ٧٩شود كه به ترتيب برابر  كشي مربوط مي سه فيلم قرمز، دو زن و سگ

 

 ايي زنان در فيلم هاژانرشناسي بازنم

هاي پژوهش مشاهده كرديم كه بازنمايي زن در دو دورة مورد بررسي تغييرات و تحوالت  با تحليل يافته

ها، كيفيت مشاغل، نوع  يزان حضور زنان در فيلمم:و اين تغييرات در موارد مختلفي چون.  چشمگيري كرده است

ها، ميزان  هاي فردي، مضامين ديالوگ رهنگي، نوع مهارتگيري از محصوالت ف پوشش، طبقه اجتماعي، نوع بهره

 .  تحصيالت، اعتقادات، زبان، مكانيسم حل مشكالت شخصي و خانوادگي و غيره بوده است

گيري گونة متفاوتي از بازنمايي زن در  تغيير در سياست گذاري هاي فرهنگي در سينماي ايران باعث شكل

در نتيجه مي توان گفت که در دو دوره مورد بررسي، دو نوع كاراكتر زن  .  شده است١٣٧٦هاي بعد از سال  فيلم

توان  با توجه به توضيحات داده شده در بخش يافته ها مي.   ها ظهور كرده است هاي متفاوت در فيلم با ويژگي

در زير دو .   كردبندي اين بازنمايي ها را در قالب دو گونه يا ژانر با عناوين ژانر زن سنتي و ژانر زن مدرن دسته

 . كنيم گونه ژانر سينمايي را مقايسه مي
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صوصيات و ويژگي هاي غالب زنان که در اينجا الزم به توضيح است که نامگذاري گونه ها به سنتي و مدرن از خ

وضعيت زنان در حالي که نقش اصلي آنان خانه داري و .  در هر دوره نمايش داده شده، نشات گرفته است

کارکردهاي مهمشان همسري و مادري و مهمترين دغدغه هايشان دغدغه هاي خانودگي و خويشاوندي است به 

در فيلم ها نامگذاري شده و برعکس وضعيت زنان در "  سنتيبازنمايي زن"عنوان وضعيت سنتي و تحت عنوان 

 ١٣٧٦گونة زن مدرن در بعد از سال   ١٣٧٦گونة زن سنتي در قبل از سال 

 
بافندگي،  هاي سنتي مثل گلدوزي، ـ زنان داراي مهارت

 .  خياطي و غيره هستند
وسايل ارتباط جمعي (ـ زنان كمتر از محصوالت فرهنگي 

 .  كنند ده مياستفا) و غيره
هاي سنتي و معمولي در فيلم  ـ زنان بيشتر با پوشش

 .  شوند ظاهر مي
 .  ـ زنان داراي تحصيالت ابتدايي و ديپلمه هستند

ـ زنان كمتري در فيلم داراي مشاغل فكري و دانشگاهي 
 .  هستند

 .  ـ زمان حضور زنان در فيلم كمتر است
 در خانه ـ بخش زيادي از زمان حضور زنان در فيلم

 گذرد مي
 .  دار هستند ـ زنان بيشتر خانه

 
بيشتر به  ـزنان براي حل مشكالت شخصي و خانوادگي

 .  كنند بستگان و خانواده مراجعه مي
 

.  خرافي و سنتي هستند ـ زنان داراي باورها و اعتقادات
 (  .  .  . گيري، نذر كردن و فال(

 
نيت اقتصادي و عدم ام ـ زنان به خاطر وابستگي

اقتصادي گرايش بيشتري به استفاده از زيور آالت و طال 
 .  دارند
 

 .  ـ زنان بيشتر به طبقات اجتماعي پايين تعلق دارند
 

 .  دامنة سني باالتري هستند ـ زنان داراي
 

.  ها هستند ـ زنان داراي نقش اصلي كمتري در فيلم
 (ترند منفعل)

 
.  خورند  ميهاي غذايي را در خانه ـ زنان بيشتر وعده

  (كنند مي آشپزي(
 اين گونه منطبق است با بازنمايي زن سنتي

 .  غيره هستند هاي مدرن مثل رانندگي، موسيقي، كامپيوتر و ـ زنان داراي مهارت
 .  گيرند زنان بيشتر از محصوالت فرهنگي بهره مي -
 

 .  شوند ها ظاهر مي هاي مدرن و شيك در فيلم پوشش ـ زنان بيشتر با
 
 .  دانشگاهي هستند  زنان داراي تحصيالتـ

 .  ـ زنـان بيشتــري داراي مشـاغـل فكـري و دانشگاهي هستند
 

 .  ـ زمان حضور زنان در فيلم بيشتر است
 .  گذرد در خارج از خانه مي ـ بخش زيادي از حضور زنان در فيلم

 
 .  ـ زنان بيشتر شاغل هستند

 
دگي بيشتر به قانون و معيارهاي علمي مشكالت شخصي و خانوا ـزنان براي حل

 .  كنند مراجعه مي
 
 .  زنان به باورها و اعتقادات خرافاتي عقيده ندارند ـ

 
اقتصادي و اشتغال كمتر از زيور آالت و طال استفاده  ـ زنان به خاطر امنيت

 .  كنند مي
 .  طبقات اجتماعي باال تعلق دارند ـ زنان بيشتر به

 
 .  زيباتري هستند تر و داراي چهرة  جوانـ زنان از گروه سني

 
 (ترند فعال) ها هستند ـ زنان داراي نقش اصلي بيشتري در فيلم

 
 .  روند ـ زنان براي صرف غذا بيشتر به رستوران مي

 
 بازنمايي زن مدرن: گونه منطبق است با اين
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حالي که نقش بيشتري در فعاليت هاي اجتماعي، شغلي و تحصيلي داشته و کارکردهاي شغلي و مشارکت 

اجتماعي داشته باشند و دغدغه هايي فراتر از مسائل صرفا خانودگي و خويشاوندي داشته باشند و به مسائل 

نامگذاري شده " بازنمايي زن مدرن"اشته باشند به عنوان وضعيت مدرن و تحت عنوان اجتماعي کالن توجه د

ساير ويژگي هايي که به زنان در هر يک از گونه ها نسبت داده شده در حقيقت تابعي از اين عوامل اصلي .  است

 .  بوده و به همان شکلي که در فيلم ها آمده، در دسته بندي فوق لحاظ شده است

 

 گيري تيجهبحث و ن

گيري گونة متفاوتي از بازنمايي زن در   شاهد شكل١٣٧٦هاي پرفروش قبل و بعد از سال  با تحليل محتواي فيلم

ها ظهور كرده  هاي متفاوت در فيلم در نتيجه دو نوع كاراكتر با ويژگي.   بوديم١٣٧٦هاي قبل و بعد از سال  فيلم

 .  ايم سنتي و ژانر زن مدرن نامگذاري كردههاي ژانر زن  است كه ما آن را تحت عنوان گونه

در تحليل نتايج تحقيق و با بازگشت به نظريه بازتاب مي توان گفت فيلم هاي سينمايي، بخصوص آنهايي که بر 

موضوعات زنان متمرکز شده اند و يا داراي نقش هاي اول و اصلي زن مي باشند، اسناد مناسبي براي مطالعه و 

اين تغييرات به دو دسته قابل تقسيم .  ن در جامعه در دو دوره مورد بررسي مي باشندبررسي تغييرات نقش ز

تغييراتي مانند افزايش .  دسته اول تغييراتي است که به طور عيني در جامعه به وجود آمده است.  بندي هستند

 يا ايجاد تنوع در مشاغل ميزان سواد و تحصيالت عالي و همينطور ميزان اشتغال زنان در مقايسه دو دوره باهم و

 .  زنان بدنبال افزايش ميزان فعاليت ايشان در جامعه از اين دسته هستند

اگر .  که در بخش پيشينه تجربي موضوع بدان اشاره شد تاييد شده است) ١٣٨٠(اين مطلب در تحقيق راودراد 

 به استدالل هايي که در نظريه چه د رتحقيق پيش رو مقايسه با آمار واقعي صورت نگرفته است، ولي با توجه

بازتاب مطرح شد و نمونه هاي تجربي مانند مثال فوق مي توان انتظار داشت که سينما و فيلم هاي مورد بررسي 

 .  در اين تحقيق نيز بيانگر تغييرات واقعي رخ داده شئد در سطح جامعه باشند
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جود آمده و فيلم هاي سينمايي به عنوان بخشي دسته دوم تغييراتي است که به طور ذهني در افکار عمومي به و

اين بدان معني است که بخشي از تغييرات مشاهده .  از ذهنيت جامعه آن ها را در خود به نمايش گذاشته اند

شده در فيلم هاي سينمايي در دوره مورد بررسي در مرحله عمل در سطح جامعه حاصل نشده اند، ولي نمايش 

در حقيقت فيلم ها به عنوان آثار هنري .   روند حرکت جامعه به سوي آن تغييرات استآنها در فيلم نشان دهنده

از يک طرف خود بازتاب و نمايش دهنده تغييرات اجتماعي هستند و از طرف ديگر با تاثيراتي که بر مخاطب مي 

 .  گذارند اين تغييرات را تسريع مي نمايند

 اين روند مي توان گفت كه در دو دوره مورد بررسي با توجه به با توجه به نقش سياست گذاري هاي فرهنگي در

سياست هاي متفاوت فرهنگي آن بخشي كه مربوط به ذهنيت جامعه و نمايش آن در فيلم ها مي شود در دوره 

با اين حساب مي توان گفت چگونگي بازنمايي زنان در فيلم ها .  اول محدودتر و در دوره دوم وسيع تر بوده است

، از سياست هاي فرهنگي نيز متاثر است و به همين دليل  ه بر تاثير پذيري از وضعيت واقعي زن در جامعهعالو

نيز معموال نمي توان بازنمايي را يك بازنمايي كامال مطابق با شرايط اجتماعي و به عبارت ديگر بازتاب مستقيم 

 .  آن دانست

داد که اگر چه روند تغييرات در مقايسه آمار حاصل از نشان ) همان(همان طور که گفته شد تحقيق راودراد 

سريال ها و آمار واقعي مشابه بوده است، ولي ميزان هاي آن ها متفاوت بوده، و اين ميزان ها در همه موارد به 

در مورد .  نفع نمايش زنان در مواضع شغلي و تحصيلي و اجتماعي بيشتر در سريال ها افزايش نشان داده است

 نيز مي توان گفت تغييرات نمايش داده شده در اين تحقيق اگر چه نشان دهنده روند تغييرات در سطح فيلم ها

.  جامعه مي باشد، ولي به لحاظ ميزان هاي ذکر شده نمي توان بين اين دو دسته آمار، يکساني مشاهده نمود

سينما با .  مي گذارد مربوط مي شوددليل آن هم به تاثيراتي که سينما در مرحله دوم و به نوبه خود بر جامعه 

نمايش تغييرات در نقش زنان به شيوه هاي اغراق آميز نسبت به واقعيت اجتماعي، با کارکرد طبيعي سازي خود 

افکار عمومي و مخاطب را براي پذيرش هر چه بهتر آنها آماده نموده و بدين ترتيب اثرات خود را در تسريع 

 .  ن كاركرد سينما نيز خود متاثر از سياست گذاري هاي فرهنگي استاي.  تغييرات بر جاي مي گذارد
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بنابراين با استفاده از نظريه بازتاب و با توجه به نتايج تحقيق حاضر در مورد تغييرات نقش زن در سينما در دو 

 طرف  مي توان نتيجه گرفت که سينما از يک طرف بازتاب شرايط اجتماعي و از٧٦دوره قبل و بعد از خرداد 

به دليل قسمت اول اين گزاره است که معتقديم با تحليل فيلم ها و به طور کلي آثار .  ديگر موثر بر آن است

هنري مي توان شناخت عميق تري از جامعه بدست آورد، اگر چه اين شناخت نيازمند كامل تر شدن به وسيله 

 .  بدست مي آيداطالعاتي است كه از مطالعه سياست گذاري هاي فرهنگي در جامعه 

اما در ارتباط با نظريه فمينيستي رسانه ها و فيلم، با توجه به محدود بودن حوزه مطالعه حاضر به تغييرات نقش 

، "فناي نمادين"زن در فيلم ها مي توان گفت با رونق گرفتن مباحث فمينيستي رسانه اي همچون بحث هاي 

، نحوه نمايش زنان در رسانه ها و بخصوص سينما نيز تا " زنسينماي"و " نگاه خيره مردانه"، "نظر بازي جنسي"

در مورد تحقيق مورد نظر ما نيز با توجه به تفاوت هاي .  حدودي و به شکلي نوساني دچار تحول شده است

بوده که بررسي " فناي نمادين"فرهنگي جامعه ايران با جوامع غربي، بيشترين بحثي که تاثيرگذار بوده است بحث 

اگر چه نمي توان انتظار تغييرات سريع و يک شبه .  ن داد چنين ديدگاهي در فيلم ها در حال تغيير استما نشا

فناي "را داشت، اما تحقيق حاضر نشان دهنده اين است که روند تغييرات آغاز شده است ولي هنوز با رفع مسئله 

 .فاصله بسياري وجود دارد" نمادين زنان
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