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Abstract  
Introduction:'Felicity Land' (Saadatabad) by Maziar Miri is examined in a 

study of gender representation; the paper attempts to give an understanding 

of gender construct and representation, and to statistically extrapolate it to 

the broader Iranian cinema landscape. A movie or any other text which 

represents the cultural and revisionist modern Iranian subjectivity would be 

best fitting the qualitative research as used in the present paper. 'Felicity 

Land' lends itself best for such an inquiry for many reasons. It was a box 

office success when the audience of the time.    

Method: a qualitative sociological study is applied to analyze gender 

representations in 'Felicity Land' which is widely accepted as the suitable 

method in study of images. John Fiske’s semiotics approach offers three 

levels of semiotics analysis to discover layers of meaning in the media: 

natural, technical, and ideological. 

Finding: Male-Female and gender interactions is a major theme of the 

movie, a fact which bolsters movie's gender impact and implied 

significations. Middle-class women are represented as independent and more 
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socialized, especially in household politics. However, in their private 

spheres, these women are often represented as docile, dejected, and still 

dependent on their men. Men, on the other hand, are represented lonely and 

grappling with financial difficulties of their daily lives, but still rule the roost 

in family hierarchy of power relations. Dialogues among men revolve 

around financial hardships outside home, and they fail to communicate a 

shared sense of enjoyment and experience. Smoking, drinking, extra-marital 

relations, violence, and dishonesty committed for financial gain are critiques 

against contemporary men. Represented as an ideal woman, Yasi has a 

modern demeanor, and attends well to her traditional social roles as cooking 

for the family. She even goes beyond duty and renovates in cooking in 

bringing European foods to the table, thus ideally representing the modern 

woman of the time. She shuns working outside home, just to serve the family 

better. Other two women offer negative characters: one is insolent and the 

other is represented as making unkind allusions. Both fit the stereotype of 

inconsiderate and irresponsible women. Marital relations are very shaky in 

'Felicity Land;' they lack the emotional depth and richness. Couples are apart 

by wide cultural and emotional gaps. In all three families portrayed, couples 

make no effort to repair the already damaged relations with spouses. Indeed, 

in the context of modern life, families seem no longer viable as they were in 

the past; they now merely reflect the pale and drab façade, bereft of any 

significance of bearing children and endeavor to improve relations. To a 

larger extent, the movie succeeds in rebuttal of the stereotype of traditional 

women; the myth of feminine jealousies and lack of support for themselves 

by women are gone, and replaced by a display of sympathy among women 

in difficult social and emotional situations. However, the support is lavished 

just for individual women than for the family. 

Results & Conclusion: new gender order acts in yet more complex ways in 

social and revisionist subjects, and understanding institutionalized cultural 

practices requires decoding. In any analysis of gender representation, 

Karl Barth and Susanne Hull's views along with Erving Goffman's 'gender 

advertisements' helps emphasize on the role of the media on constructing and 

reproducing gender among children and adults. Goffman believes that 

gender, like any other social meanings and constructs, perpetuates through 

processes of socialization: media passes to society exaggerated, 

stereotypical, and often simplified 'data' on gender role models through 

'gender advertisements;' it is then imaginable that, with this media impact, a 

critical reversal will happen in Goffman's theory, in that, the conceived 

centers of power and interests, especially invisible patriarchy behind the 
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media management practices, gives a more critical aspect of understanding 

of gender as a social construct.  
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 چکیده

فنی و ایدئولوژیک در  گیری از رمزگان اجتماعی، های جنسیتی و چگونگی بهره در این مقاله، نقش

شناسی جان فیسک  کمک روش نشانه به« آباد سعادت»های مختلف زنان و مردان در فیلم  موقعیت

گرفته،  هد، برساخت اجتماعی جنسیت صورتد آمده نشان می دست های به . تحلیلاستبررسی شده 

های  آمیز است. این فیلم موقعیت بخش و نقادانه و گاهی تبعیض ویژه برای زنان، گاهی رهایی به

کشد. همچنین نگاهی نقادانه به روابط زناشویی مدرن و  اجتماعی هر دو جنس را به چالش می

دهد، با  ها نشان می کند یافته را ارزیابی می روابط دوستانة طبقة متوسط دارد و کیفیت و کمیت روابط

های سنتی در این  شدن زنان و مردان و خانوادة طبقة متوسط از سبک زندگی و موقعیت وجود خارج

که  داری، نداشتن استقالل و وابستگی است؛ درحالی های خانه قرائت مرجح متن برای زنان نقش فیلم،

ی طورکل به، اما اند مستأصل بازنمایی شده تنها و اقتدار، کم غمگین، در این فیلم مضطرب،نیز  مردان

 .مرسوم چندان فاصله ندارد یها از قالب در این فیلم بازنمایی جنسیت

 شناسی. نشانه ،، سینمای ایرانآباد سعادت بازنمایی، جنسیت، :یدیکل های هواژ

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
 تالیف مستقل پژوهشی، ـ لمیع مقالة*
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 لهئمس مقدمه و طرح
های  ههای پژوهشی در نظری ترین طرح تحلیل مناسبات جنسیتی در قلمرو فرهنگی از اصلی

ترین منابع  های جمعی یکی از مهم رسانه ،در این میان است.شناسی و مطالعات فرهنگی  جامعه

دربارة آن صورت گرفته نیستی یهمواره نقد و تحلیل فماست که  مدرن ةتولید فرهنگ در جامع

نقش »های جمعی  رسانه است کهمدعی  ی انتقادیشناس . جامعه(111: 1318 )بشیریه،است 

های جنسیتی  و در بازنمایی کلیشه گیرند عهده می ها یا تصورات قالبی را به بازنمایی کلیشه

اهمیت بیشتری برای صفات نسبت داده شده به مردان در مقایسه با صفات منسوب به زنان 

در برابر  ی مردانهمثابة صفات ی بهریاستقالل و تمایل به خطرپذ قدرت،رو،  شوند؛ از این قائل می

 «شوند مثبت تلقی می در بیشتر موارد هایی زنانه عنوان کلیشه ی بهریرپذیزودباوری و تأث ضعف،

های پلیسی بیشتر شبیه به مردها و  ها در فیلم . یا برای نمونه زن(29: 1319 )کولومبورگ،

ها در نبردها و  شوند. زن خود باشند، بازنمایی می  که دوست دارند شبیه جنس مخالف درحالی

ی شخصیتی قوی، جا به ها آنشده از  های پلیس کمتر حضور دارند و چهرة ترسیم همکاری

 (.2119موجودی پرخاشگر است )کینگ و نیل، 

جمعی با بازنمایی الگوهای هنجاری حاکم بر زندگی اجتماعی در قالب اجرای  های رسانه

نجارها را در زندگی اجتماعی امروزی این ه ةنقش برسازنده و بازتولیدکنند گونه، نمایش

 بسیاریترین ابزارهای فرهنگی است که محبوبیت  . امروزه سینما یکی از مهمهستنددار  عهده

به برخی از امور  فرهنگی، مفاهیم سینما با تولید انبوه قشرهای اجتماعی دارد. ةدر هم

با بازتولید و  مچنینکند. ه زدایی می و از برخی امور دیگر مشروعیت بخشد مشروعیت می

داشته بخش  و رهایی گرایانه یا انتقادی تواند نگاهی سرکوب های اجتماعی می بازسازی واقعیت

های  بدون درنظرگرفتن جنبهآن،  ترین شکل باشد. اهمیت اجتماعی سینما حتی در مثبت

 لید کرد.نهایت تو توان آن را بی فیلم متکثر است و می ست.نی باور قابلسنتی  ةکنند تخریب

دهد.  حدودی چگونگی نقش ما را در آن تغییر می روش ادراک ما از جهان و تا همچنین

ها و تحوالت  دگاهید یریگ در شکل ریانکارناپذ ینقش یینمایس یها لمیف. (22: 1319 )هاشمی،

مهم در  یعامل نیهمچن .مخاطبان و درمجموع روند حرکت اجتماع دارند یو رفتار یفکر

در نقش مهمی  هستند و یافکار عموم ریتخد ای ری، تنویمناسبات اجتماع بردشیو پ تیهدا
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د نعهده دارردر جامعه ب یاجتماع اراقش گاهیجا ژهیو به ی،اجتماع تیانعکاس و بازتاب واقع

  (.1389ی و همکاران، آباد دولت یمیعظ)

ت و های گوناگون رسانه، مسئلة جنسی برانگیز در روایت مناقشهیکی از موضوعات 

اش برای نمایش مناسبات مربوط  امکانات ویژهدلیل  سینما بهمناسبات میان زنان و مردان است. 

و برساخت  های جنسیتی ها و تفاوت نابرابریبارة در پژوهشآل برای  ایده ای نمونه با جنسیت،

 کمک به تواند یم نمایس(. 1832، بنیامین؛ 121: 1391 ،)استریناتیهای جنسیتی است  کلیشه

 ،ینژاد ،یجنس ،یطبقات های و تفاوت ها یفرهنگ، نابرابر ةموجود در عرص یاجتماع یمعنا

 یسع یینمایمحصوالت و آثار س یبرخدر اما  ،جلوه دهد یعیطب یرا امر غیره و ینید ،یسن

 ها و رنج انسان دست بیاید به شتریتا فهم ب شودحفظ  نمایبخش در هنر س ییعناصر رها َشود می

 بر تواند ناخودآگاه های فنی و بسیار مدرن می سینما با تکنیک(. 1391شرت، ) یابد کاهش

 و جذاب یو ابزارها با قدرت ارتباطی باال همچنین .و او را اقناع کند بگذاردثیر أت مخاطب 

این برساخت که  خواهد شکل دهد طور که می مفاهیم اساسی اجتماعی را آنتواند  می متفاوت

ی و ئهای جز شناسی جنسیت با تحلیل بنابراین رویکرد نشانه؛ مخرب باشد تواند سودمند یا می

 عملکرد سینما را در تولید دانش جنسیتی نقد یا تمجید کند.تواند  دقیق می

و  شود یو پخش م دیخاص تول یبا نظارت قدرت ییبازنما، هال مانند فوکو معتقد است

)هال، باشد  میمفاه رشیو پذ تیمشروعنندة ک تواند تعیین قرارداشتن در کنترل قدرتی مسلط می

. جنسیت نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم در دنیای امروز، مفهومی برساختی است (10: 1811

بازنمایی رو مطالعة  ؛ از اینهای اجتماعی شکل گرفته و بازتولید شده است جریاناز  متأثرکه 

ندرت  زنان به ،رانیا ةدر جامعد. رس نظر می پژوهشی ضروری به جنسیت در سینمای امروز

خود در توسعه و  یروین از مشارکت کنند و ستهیشا یشکل اند که در امور جامعه به افتهیمجال 

است که زنان  ییها از معدود عرصه یکی نمایساستفاده کنند؛ به همین دلیل  یاجتماعپیشرفت 

ی و همکاران، آباد دولت یمیاند )عظ افتهی در آن را فرصت و مجال حضور شیب و کم یرانیا

1389.) 

به ) «آباد سعادت»جنسیتی در سینما، فیلم بازنمایی منظور بررسی  بهدر این پژوهش 

تحلیل جنسیتی این فیلم برای فهم بازنمایی و انتخاب شده است.  مازیار میری(کارگردانی 
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ش در سینمای برساخت جنسیت در سینما به قصد تعمیم آماری و ترسیم فراوانی موضوع پژوه

ایران نیست؛ چراکه هر فیلم یا هر متن فرهنگی دیگری که بتواند نمایندة ذهنیت سوژة فرهنگی 

ها باشد. نظم  ای برای انجام این پژوهش تواند نمونه اندیش جامعة مدرن ایرانی باشد، میبازو 

د و فهم کن عمل می تر دهیچیپمراتب  های فرهنگی و بازاندیش به نمادین جنسیتی در سوژه

دلیل   بهآباد  شده به رمزگشایی و افشاگری احتیاج دارد. فیلم سعادت ایستارهای فرهنگی نهادینه

 های فیلم یکی از فیلم فراوانی، نمایندة مناسبی برای این مطالعة انتقادی است. نخست اینکه این

فیلم از جمله  کارگردانشد و دوم اینکه  رو روبهزمان خود بوده که با اقبال عمومی پرفروش 

ها در خانه و فضای بسته  لوکیشن بیشتر سکانس. همچنین کارگردانان سینمای معناگراست

شاید  ت وجنسی و بازتولید منی برای تعامل زن و مردأخانه مبنابراین  است؛ اتفاق افتاده

 . درواقعشود تولید و اجرا می وگیرد  شکل می در آن که گفتمان جنسیتی است ترین جایی مهم

ی جوان، حضورنداشتن کودکان )جز در یک شوهرهادلیل تمرکز بر مناسبات زن و  این فیلم به

های  ساالن و سالمندان، با بازتولید قلمرو خصوصی امکان تحلیل سکانس ابتدایی( و میان

از یک طبقه با سه خانواده  رةموضوع فیلم درباجنسیتی را به بهترین شکل فراهم کرده است. 

ها با یکدیگر  ها و ارتباط هریک از آن زوج میانارتباط  ةدربار های خاص و تفاوت ها و مشابهت

روابط و چگونگی  آباد( )در فیلم سعادت مفهوم جنسیتچگونگی بازنمایی و برساخت  است.

 از سؤاالت این مقاله است. با یکدیگر از منظر تحلیل جنسیتی های فیلم شخصیت

 مرور مفهومی

 ، مطالعات فرهنگی و مطالعات فمینیستیاهیم بنیادی در مطالعات رسانهیکی از مف :بازنمایی

های  ساختی که رسانه» ها عبارت است از: مفهوم بازنمایی در رسانه رریچارد دای است. از نظر

های فرهنگی و  ها، اشیاء، اشخاص، هویت های مختلف واقعیت مثل افراد، مکان جمعی از جنبه

صورت گفتاری، نوشتاری یا  ها ممکن است به کنند. تجلی بازنمایی دیگر مفاهیم مجرد ایجاد می

های مفهومی و  چارچوب کمک بهبازنمایی تولید معنا (. 19: 2110)دایر، « دتصاویر متحرک باش

معنا  ةزبان سازند شود. ویژه زبان تولید می و به ها . معنا از طریق نشانهگیرد صورت میگفتمانی 

بندی  طرف برای صورت ای خنثی و بی واسطه تنهاهای اجتماعی است و  برای اشیای مادی و رویه
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 نامند های داللت می زبان را رویه کمک بهجهان نیست. فرایند تولید معنا  ةمعانی و معرفت دربار

ن معنا که یبدنه البته  ؛واقعیت خارج از فرایند بازنمایی نیست .(012: 1399)ادگار و سجویک، 

شود. هال  بلکه مهم معنایی است که به جهان مادی داده می ،ی وجود نداردهیچ جهان مادی واقع

ای سنجش  مطالعات رسانه ةخارج از گفتمان وجود ندارد و وظیف یچیز معنادار هیچ گوید: می

بلکه تالش برای شناخت این نکته است که معانی به چه  ،شکاف میان واقعیت و بازنمایی نیست

ما جهان را »د. از دیدگاه هال، نشو های گفتمانی تولید می بندی ورتها و ص نحوی از طریق رویه

 .(211: 2112)کالورت و لوییز، « کنیم سازیم و بازسازی می از طریق بازنمایی می

آن، معنا تولید و میان اعضای یک  کمک بهبازنمایی بخش اصلی فرایندی است که 

و  ها و تصاویر است که نماینده بان، نشانهشود. این امر مستلزم استفاده از ز فرهنگ مبادله می

 کمک بهیندی است که ابازنمایی فرو نه فرایندی ساده که پیچیده است.  زهاستیبازنمود چ

درنتیجه، معنا همیشه از  ؛کنند آن، اعضای یک فرهنگ از زبان برای تولید معنا استفاده می

حال تحول است و  در ؛ زیراکند هنگ دیگر و از زمانی به زمان دیگر تغییر میرفرهنگی به ف

 نشدنی کنند تا قوانین ثابت و نقض صورت قراردادهای اجتماعی عمل می ها بیشتر به رمزگان

ما  و شود فرهنگی و اجتماعی ما تعیین می یقراردادها کمک بهمعنا تنها  .(10: 1381، )هال

این قراردادها در طول  .نحوی معناهای متفاوتی را برسانند کلمات به ،توانیم توافق کنیم می

 .(18: 1381، کنند )هال زمان تغییر می

اطالعاتی که برای مخاطبان  شود. انجام می رمزگذاری و رمزگشاییة دو مرحلدر بازنمایی 

اول رمزگذاری شوند. رمزگذاری بازنمود افکار و  ةشوند، باید در درج ها بازنمایی می در رسانه

؛ را داشته باشند آن از ت که مخاطبان توانایی رمزگشاییجهان خارج به روشی اس یدادهایرو

یند افررو  ؛ از اینگیرندبی متن رسانه، فراامنظور دریافت معن مخاطبان باید نشانه را به بنابراین

 .(22: 2111 همکاران،رسد )راینر و  نظر می مخاطب بسیار طبیعی به از سویرمزگشایی 

 نیست،تصویر  ةطرف در ارائ ار خنثی و یک میانجی بیگاه ابز رسانه هیچ و رسانه: ییبازنما

در چارچوب گفتمان همواره متکی بر قدرت نیز زبان و معنا  .متکی به زبان و معناست بلکه

بودن آن،  از بحث اخالقی و غیراخالقی غیرها،  بازنمایی حوادث توسط رسانه بنابراین هستند؛

ای گام  ا تثبیت قدرت و گفتمان ویژهسوگیری ایدئولوژیک دارد و در راستای تضعیف ی
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جهان گفته یا  دربارةواقعیت همواره چیزی است که  .(32: 2111)هال و جالی،   دارد یبرم

 کمک بهکه  است نوعی لنز چندوجهی ولی واقعیت ،دارد« وجود»شود. جهان مادی  ادراک می

تافته از جهان است  همشود. واقعیت تصویری در های متغیر و امیال فرهنگی ساخته می دیدگاه

هایی است که  تصویر عکاسی و سینمایی یکی از راهآن را قبول و باور داریم. که بسیاری از ما 

اش درنظر  یالفظ را کامالً در معنای تحت« لنز»توان  کنیم )در اینجا می استفاده می« لنز»ما از این 

 .(30: 1391)کالکر،  های جهان را تصویر کنیم گرفت( تا پیچیدگی

بارة گفتمان راه ارجاع به یک چیز یا برساختن دانش در ،هال یدگاهد از: ییگفتمان و بازنما

های  مجموعه یا شکلی از باورها، تصاویر یا اعمال که روشی است. یک موضوع یا عمل خاص

 یخاص، فعالیت یها را به موضوع و آن آورد فراهم میاشکال دانش را  ةکردن دربار صحبت

پردازند که زبان چگونه در  ها به این می کند. گفتمان در جامعه هدایت می یسازمان اجتماعی یا

های متفاوتی ایجاد کند  روابط و ادراک تا شود های مختلف و به طرق مختلف استفاده می زمینه

و با همان  کنند میبرخی افراد زودتر از دیگران شرایط گفتمانی را درک . (02: 2118)وب، 

شوند، نه اینکه بانی  شدن گفتمان جدید میمرور موجب شیوع و برمال گویند و به زبان سخن می

 (.112: 1381و مسبب ایجاد آن باشند )بهرامی کمیل، 

یک ة کند که دربار پذیرد و گفتمان تعیین می بازنمایی همیشه در یک گفتمان صورت می

رچوب گفتمان معنادار در چا تنهاتوان گفت. جهان  توان گفت و چه نمی خاص چه می« متن»

ی، طورکل به، اما (28: 1391زاده،  شود )مهدی در انواع گفتمان ساخته مینیز شود و معنا  می

های  پردازان متفاوت به صورت دلیل داشتن تاریخ پیچیده و استفاده از آن توسط نظریه به گفتمان

جای  کنم به ن فکر میم»گوید:  که فوکو می چناندارای معنای دقیق و مشخصی نیست.  گوناگون

را   ام؛ آن گام معنای کامالً رنگارنگ واژه گفتمان، درواقع به معانی آن افزوده به فروکاستن گام

تمایزی از  قابل ةعنوان مجموع ام، گاهی به ها یا احکام تلقی کرده گزاره ةکلی هم ةگاهی حیط

)میلز به نقل « دهد توضیح میمندی که شماری از احکام را  ضابطه ةروی ةمثاب احکام و گاهی به

 .(112: 1381از بهرامی کمیل، 

گرا، دو نقد  بازنمایی برساخت ةبندی نظری فوکو در شکل ةسودمندی نظری هال با تأکید بر

رود با اغراق  در گفتمان فرومیی کند. فوکو به میزان بسیار ایدة فوکویی گفتمان وارد می مهم بر
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فوکو با رویکرد تاریخی از گفتمان علمی » .غلتد ق میدر نقش گفتمان گاهی در نسبیت مطل

و تولید و انتقال آنان را به  دهد میکند تا قواعد گفتمان بنیادین و پایه را توضیح  تالش می

. به بیان دیگر فوکو در پی یافتن پاسخی برای کندتر اجتماعی و سیاسی مرتبط  وسیع یندهایفرا

های خاص از گفتارها  شود، گونه خاص موجب می ةاناین پرسش بود که چه شرایطی در هر زم

شوند و رواج یابند. درعوض بسیاری دیگر از عبارات و اظهاراتی که هم از نظر قواعد  استفاده

« اند ماندهو مغفول  شوند نمی، استفاده هستند دستور زبان و هم از حیث اصول منطقی صحیح

 .(111: 1381)بهرامی کمیل، 

ریشه در مارکسیسم دارد. است که نظری  یایدئولوژی اصطالح :ییو بازنما یدئولوژیا

 ةآنجا که بازتابی از نحو و از بخشد می اگفتمانی است که به یک ملت یا جامعه معن همچنین

رو ایدئولوژی در  از این ؛سویی تنگاتنگی با اسطوره دارد مندشدن یک ملت است، هم داللت

هاست که جامعه را  نظامی از ایده دئولوژیگیرد. ای میفصل مشترک زبان و سازمان سیاسی قرار 

کردن قلمرو طبقات حاکم امعنهرچند به باور مارکس، کند.  توجیه می ا ومعن دهد یا میتوضیح 

باور مارکس، ایدئولوژی  هترتیب، ب دانند. بدین طبیعی می یاست که حق حاکمیت خود را حق

طبقات و آگاهی کاذب. چنانچه  ی نابرابربازتولید مناسبات اجتماع ةعبارت است از روی

، بپذیرند و اینکه موقعیت کند ها را توجیه می بودن آن دست، ایدئولوژی حاکم که زیردستریز

 .(12: 1392اند )هیوارد،  سو با این آگاهی کاذب عمل کرده همطبیعی است،  ها آن

نظام قانون، نظام های ایدئولوژیک دولت )رسانه،  که چگونه دستگاه کند بیان میفیسک 

اجتماعی، به اهداف  یسازی هنجارها گذاری و مشروع آموزشی و نظام سیاسی( با پایه

های  دستگاه ةاین هنجارها در طرز کار هر روز»یابند:  ایدئولوژیکی خود دست می

یابند. هریک از این نهادها خودمختارند و هیچ نسبت آشکاری  ایدئولوژیک دولت تحقق می

دها )برای مثال نظام قانونی ارتباط آشکار با نظام مدرسه یا رسانه ندارد( وجود میان این نها

با کسب  و پدرساالرند ها همة آن. کنند میها عمل ایدئولوژیک مشابهی را اجرا  آن اماندارد، 

)فیسک  «به فردگرایی و رقابت میان افراد تأکید دارند ارتباط دارند. همچنین  و حفظ ثروت

ها با شرایط  بازنمایی روابط انسان ةبنابراین ایدئولوژی نحو؛ (111: 1399نر، به نقل از تر

اساسی  ةهستی واقعی در سطح مفاهیم، معانی و تصورات است. ایدئولوژی دارای کارویژ
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سازد  ها می از انسان« ای سوژه»ق خود یانداز عال است. هر ایدئولوژی از چشم« سازی سوژه»

 .(31: 1391زاده،  )مهدی آن ایدئولوژی است ةکه ابژ

 ییبازنما راهبردهای

سازی را نخستین بار  عقاید قالبی. اصطالح کلیشه ةعبارت است از ایجاد و اشاع :یسازیشهکل

های  رسانه که پرتوافشانی بر این بود ویمطرح کرد. هدف  یعموم یدعقار کتاب دوالتر لیپمن 

بارة اشخاص، یا تصورات قالبی در ةنظرانه دربار ثابت و تنگ یماژهایهمگانی چگونه ا

ای دو ویژگی مهم دارد: نخست اینکه  هر کلیشه ویکنند. از نظر  ایجاد می را موضوعاتی خاص

: 1390که واجد بار معنایی منفی است )پاینده،  توان آن را تغییر داد و دوم این به سهولت نمی

برای درک چگونگی عمل »است:  دداند و معتق سازی را کنشی معناسازانه می هال کلیشه. (219

هال سه تفاوت . (001: 1399بارکر، « )ها هستیم سازی بازنمایی نیازمند بررسی عمیق کلیشه

ها را آن، دهند میها را تقلیل  ها تفاوت کلیشهقائل است. سازی  بندی و کلیشه بنیادین میان طبقه

سازی  منفک راهبرد،با بسط یک کنند. همچنین  یم یتتثب یتنهادرو  یعی تلقی کردهطبی و ذات

ها  کلیشهکنند.  می است، تفکیک نپذیرفتنیقبول را از آنچه غیرطبیعی و  و شکاف طبیعی و قابل

های  کنند. قدرت همواره در مقابل فرودستان و گروه حمایت مینیز های قدرت  از نابرابری

 گیرد. طردشده قرار می

ها  بندی تر از طبقه و بسیار سخت هستند  و نمادیننظم اجتماعی  ةها نگهدارند ین کلیشهابنابر

کنند.  گیرند و عمل می های دانش/ قدرت شکل می بر مبنای گفتمان ها آنکنند.  عمل می

 مانندنیز ذکر شد، قدرت در اینجا در معنای محدود آن و در اصطالحاتی  تر پیشگونه که  همان

ینی همراه یشکلی نمادین دارد که با طرد آبلکه  ،کند قدرت اقتصادی و اجبار فیزیکی عمل نمی

 (.001: 1399بارکر، است )

سازی دخیل است. در دنیای  ای مهم در جهان معاصر در امر کلیشه رسانه ةمثاب به نیزسینما 

ها  ها برای کمک به ادراک روایت از سوی مخاطب شکل گرفتند. کلیشه سینما، ابتدا کلیشه

بنابراین  شوند؛ می رتأثمای نیز  عوامل زمینهاز ها  شوند. آن سبب ایجاز در روایت سینمایی می

 .(211: 1391)هیوارد،  کنند فرهنگی تغییر می -ها به تبعیت از تغییر بافت سیاسی کلیشه
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های اجتماعی،  آن ساخت کمک بهشود که  سازی به فرایندی اطالق می طبیعی :یسازیعیطب

سازی  ه گویی اموری طبیعی هستند. طبیعیشوند ک صورتی عرضه می به فرهنگی و تاریخی

شکل دنیایی سفید،  صورت طبیعی به . در فیلم و تلویزیون، دنیا بهداردکارکردی ایدئولوژیک 

تقویت ایدئولوژی  ةسازی وظیف اساس طبیعی شود و براین بورژوازی و پدرساالر نشان داده می

های طبقاتی،  کنند که نابرابری ل میساز چنان عم های طبیعی گیرد. گفتمان مسلط را برعهده می

مفهوم . (210-211: 1391شوند )هیوارد،  صورت عادی بازنمایی می هنژادی و جنسیتی ب

سازی به گویاترین شکل ممکن مطرح  سازی در آثار روالن بارت ذیل عنوان اسطوره طبیعی

فاهی نیست. این محدود به گفتار ش تنهاداند که  است. بارت اسطوره را نوعی گفتار می  شده

 ،فقط گفتمان نوشتاری بلکه عکاسی نه ست وها هایی از نوشتار و بازنمایی گفتار مشتمل بر شیوه

تواند در  ها می تمامی این کهشود  نیز شامل می را تبلیغات و ها نمایش ،ورزش ،گزارش ،سینما

 (.92: 1391)بارت،  قرار گیرد خدمت پشتیبانی از گفتار اسطوره

بازنمایی  َشک بیاست.   های اقلیت در رسانه گروه یی کمهم دیگر بازنمابحث م طرد:

های اخیر افزایش یافته است.  گرایان در سال جنس هم ةهای قومی و جامع تلویزیون از اقلیت

هایی  اگرچه بعضی معتقدند این امر ظاهرسازی محض است و افزایش حضور چنین گروه

؛ است تر قراری تعادل و توازن باشد، توهم بازنمایی عادالنهبیشتر از اینکه تالشی واقعی برای بر

در متونی  تنهاها  آن .ها اشاره کرد ن جسمی در رسانهتوان به غیبت نسبی معلوال مثال میبرای 

ورت منفی در ص ن بهکنند. معلوال ن باشند، حضور پیدا میمخاطبان هدف آن، خود معلوال که

  خطرناک و شرور نمایش داده یصورت افراد ها به در فیلم ها شوند. آن ها بازنمایی می رسانه

 .(11: 2111، همکارانزدن به افراد سالم را دارند. )راینر و  شوند که قصد صدمه می

 مفهومی چارچوب
توان با تأکید بر دیدگاه  های بارت و هال می در تحلیل بازنمایی جنسیت ضمن توجه به دیدگاه

کودکان و  زمان جنسیت و بازتولید آن در ها در برساخت هم متأخرتر گافمن بر نقش رسانه

ی اجتماعی ها سازهساالن تأکید کرد. براساس دیدگاه گافمن جنسیت مانند تمام معانی و  بزرگ

ها با  رسانه یابد. پذیری در جوامع تداوم می کمک فرایندهای جامعه امری برساخته است و به
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ای را دربارة الگوهای جنسیتی  آمیز و کلیشه شده، مبالغه های جنسیتی، اطالعات ساده گری نمایش

رسانه بر برساخت جنسیت نوعی  ریتأثکنند. طبیعی است با فرض  در جامعه تصویب می

؛ به این معنا که فرض (122: 1383شود )ریتزر،  چرخش انتقادی در نظریة گافمن مطرح می

ها  ری پنهان در پس مدیریت رسانههای قدرت و از جمله مردساال وجود قدرت و منافع کانون

 دهد. مثابة یک سازة اجتماعی را فراروی ما قرار می تری در فهم جنسیت به سویة انتقادی

کند. نخست،  ها را معرفی می گافمن شش شیوة متعارف در برساخت زنانگی در رسانه

شوند و  دیده میتر  های بزرگ سازی اندازه که در براساس آن مردان در رسانه در اندازه کلیشه

. دوم، تفکیک بین لمس زنانه و لمس مردانه است هاست آنمعنای قدرتمندتربودن  این خود به

شود تا صالبت  که از لمس مردانه اجتناب می شود؛ درحالی که لمس زنانه در رسانه برجسته می

اجرا و که مردان در  بندی عملکرد است؛ یعنی درحالی و قدرت مردان مخدوش نشود. سوم رتبه

کنند.  ای حضور پیدا می های حاشیه عنوان دستیار و در نقش عملکرد مستقل هستند، زنان به

بودن خانواده است. در نمایش اعضای خانواده اصالت و محوریت با پدر  مراتبی چهارم، سلسله

گیرند. پنجم  ای مدنظر قرار می عنوان اعضای حاشیه و مردان است و زنان و دختران به

رسانی از قبیل  بری و خدمات بری است؛ یعنی زنان بیشتر در موقعیت فرمان شدن فرمان مناسکی

ای  گونه نشینی مقبول است؛ یعنی زنان به شوند. ششم نیز عقب آشپزی و پذیرایی دیده می

نشینی کنند و از حمایت  های اجتماعی عقب شوند که دوست دارند از موقعیت نمایش داده می

شود،  کمک رسانه تولید می ند؛ البته گافمن معتقد نیست تمام این شیوه بهمردان برخوردار شو

شود  ها در ساخت اجتماعی جوامع وجود دارد و توسط رسانه بازتولید می بلکه این شیوه

سازی در برساخت و تداوم  های فمینیستی بر مفهوم کلیشه (. تأکید دیدگاه101: 1382)الفی، 

ها زنان خوب را  ی رسانهطورکل بهکرد نظری گافمن است. ساخت اجتماعی جنسیت مکمل روی

: 1381دهند )بارکر،  نشان می خودخواهمطیع، حساس و رام و زنان بد را شورشی، مستقل و 

های قدرت به بازنمایی فرودستانه  (. هرچند با وجود مطالعات انتقادی فراوان، سیطرة نظام229

تر برای برساخت زنانگی  دانه از راهبردهای پیچیدهدهد و در فرایندی هوشمن از زنان ادامه می

 کند. فرودست استفاده می
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 پژوهش شناسی روش
شناسی بهترین  های کیفی و روش نشانه پژوهش، استفاده از روش ةلئبا توجه به موضوع و مس

ترین الگوی  شناسی غالب شانهن آباد است. سعادت ابزار برای تحلیل بازنمایی جنسیت در فیلم

شناسی را  فیسک سه سطح از تحلیل نشانهو رسانه است.  ناختی در مطالعات تصویرش روش

 کند. میهای تلویزیونی بررسی  شده در برنامه های معانی رمزگذاری کردن الیه برای مشخص

 رفتاری الگوی در و گیرد می سرچشمه فرهنگ یا اجتماعی زندگی از :طبیعی رمزگان

 تلویزیونی، های شخصیت معاشرت آداب گفتن، سخن شیدن،پو لباس نحوة مانند شده، شناخته

 .کند می پیدا نمود برنامه فضای و محیط تزیین و گزینش

 روش مانند اموری و هستند تلویزیون عملیاتی های روش محصول فنی رمزهای :فنی رمزگان

 -یدارید ظرافت به دقت و نگرش نحوة در که شوند را شامل می نورپردای و تدوین برداری، فیلم

 های کمک دستگاه به فنی رمزگان(. 09: 1391دالگون، ) است مؤثر بسیار برنامه یک شنیداری

 .یابد انتقال بیننده به مدنظر رویداد تا شوند می اعمال اجتماعی رمزهای بر الکترونیکی

 هدفشان که هستند تلویزیونی های گفتمان رموز این (:ایدئولوژیک) عقیدتی رمزگان

 رموز است؛ این موجود اجتماعی نظم در تأثیرگذاری درنهایت و مشترک جمعی های برداشت

 (.همان) باشند داشته ایدئولوژیکی ابعاد توانند می

. است ای الیه سه سطوح در نزولی و صعودی مستمر حرکت مستلزم معنا، ایجاد روند

. دهند می قرار اجتماعی مقبولیت و انسجام های مقوله در را فوق عناصر ایدئولوژی، رمزهای

 اجتماعی، طبقة نژاد، پدرساالری، فردگرایی،: از اند عبارت اجتماعی رمزهای از برخی

 (.131: 1391 فیسک،)و...  داری سرمایه گرایی، مادی

بنابراین  ؛شود، محصول رمزگان همان فرهنگ است در هر فرهنگی، آنچه واقعیت تلقی می

وجود ندارد. اگر این واقعیت « واقعیت محض»و واقعیت همواره از قبل رمزگذاری شده است 

های بازنمایی تلویزیون بر آن  فنی و عرف یشود، رمزها نشان دادهشده از تلویزیون  رمزگذاری

کردن و واحد متن فرهنگی مناسبی برای  پخشقابل گذارند تا آن برنامه به لحاظ فنی،  اثر می

 .(همانبینندگان باشد )
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فیسک، سلبی  مانندنظرانی  و صاحب پژوهشگران از سویکاست  و رمزگان فنی با اندکی کم

اند از: زمان و مکان، وسایل صحنه،  ری معرفی شده است. این رمزگان عبارتوو کاود

 فنی یترین رمزها به توضیحی مختصر از مهم ادامهبازیگران، صدا، نورپردازی و دوربین. در 

ای  عنای مورد نظر خود را در قالب رسانهکند م که به کارگردان کمک می پرداخته شده است

 مانند فیلم درآورد.

دوم از الگوی در سطح شناسی فیسک در سطح اول و  کردن الگوی نشانه برای کاربردی

. مفهوم سازه استشود که مربوط به زبان رسانه  ها استفاده می سازه ةری در عرضوسلبی و کاود

دو وجه ، (31-29: 1391ری، و)سلبی و کاود تشده اس گرفته 1ریدوکاو که از الگوی سلبی و

 .. رمزهای فنی2. میزانسن 1: داردمهم 

 اند. شناسی از زوایای مختلفی به بررسی متن پرداخته ری در تحلیل نشانهوسلبی و کاود

و در کتاب  اند بندی و روایت را مدنظر قرار داده رده سازه، عوامل تولید، ،ها در الگوی خود آن

: میزانسن و رمزهای فنی داردسازه دو وجه  اند، گفته ونیزیتلو یبررس یهنمارامعروف خود 

 متن رمزهای ةبا استفاده از این الگو هم ی هستند واز این دو دارای ابعاد متفاوتیک هر که

دار  شده اجزایی از انتقال معنا را عهده های استفاده . درواقع هریک از تکنیکندشو بازگشایی می

دوری و. انتخاب روش سلبی و کاکردند میشناختی متن را بازنمایی  یات جامعهئاند و جز بوده

 که استجانبه به صنعت سینما و عوامل تولیدی و اجتماعی  همه باًیتقر و دقیق توجه دلیل هب

. در آن نمایان شده است طور طبیعی ای به نظام اجتماعی و اختالفات طبقه ایدئولوژیکی، مسائل

پردازی، وسایل صحنه، رفتار بازیگران،  مشتمل بر ابعاد تئاتری مانند صحنه هاتنتحلیل میزانسن 

که تحلیل میزانسن بیشتر در وجه هنری اثر مدنظر است و  از آنجا  آرایی است. ها و چهره لباس

پردازد، از پرداختن به میزانسن در این مقاله  این مقاله از منظر نقد اجتماعی به این فیلم می

یی( تمرکز شده است. بازنماو بر رمزگان فنی و رمزگان ایدئولوژیک )راهبردهای  اجتناب شده

 شامل موارد زیر است:تحلیل رمزگان فنی 

 و غیره.العاده نزدیک، نمای نزدیک، نمای دونفره، نمای نزدیک متوسط  نما: نمای فوق ةانداز (الف

 ثیرگذار است.أت دوربین در پاسخ ما به موضوع ةدوربین: انتخاب زاوی ةزاوی (ب

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Keith seleby and Ron kowgery 
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بندی نامتقارن تقسیم  بندی متقارن و ترکیب ترکیب ةبندی که به دو دست رمزها و ترکیب (ج

 د.نشو می

 سازی مؤثر است. رمزهای وضوح: وضوح در برجسته (د

)که به شفافیت کلی تصویر اشاره دارد( و  نورپردازی معمولی که به رمزهای نورپردازی (ه

ها  ترین قسمت سیاه و روشن باًیتصویر تقر ةهای تیر آن قسمت نورپردازی تضادی )که در

 شود. بندی می ( تقسیمهستند دیطور شفاهی سف به

 .رمزهای رنگ (و

 پژوهش های یافته

که یک شب را در یک مهمانی کنار هم  آباد داستان زندگی سه زوج جوان است سعادت

کند تا با  تانشان را دعوت مییاسی همسر محسن به مناسبت تولد همسرش دوس گذرانند. می

 ةیاسی دخترش شیرین را با پرستارش به خان برگزاری جشنی دوستانه محسن را غافلگیر کند.

هاست  که سال کند صحبت میموضوع  این رةقبل از رفتن پرستار با او دربا ، امافرستد او می

. را به او بگویدخواهد خبر حاملگی خود  مهمانی می ربرای شوهرش کاری انجام نداده و د

بخش مهمی از زمان فیلم را به خود  شود که چینی می یسازی غذای مشغول آمادهنیز  زمان هم

ای بحث  هئلمس بارةطول مسیر در درکه  ها الله و علی هستند اولین مهماندهد.  اختصاص می

ن او زند و چو زنگ می بهرام مهمان بعدی تهمینه همسر بهرام است که به موبایلند. کن می

بهرام خودش به شود  قرار میرود و  خودش تنها می وگذارد  برایش پیغام می ،دهد جواب نمی

 مهمانی بیاید و برای دوستش هدیه بخرد.

دلیل زیر آب رفتن  در این فیلم سه گره داستانی وجود دارد. نخست، کالفگی محسن به

کردن آن از  ش برای پنهانکاالهای قاچاقش. دوم، تصمیم بهرام و تهمینه برای طالق و تال

جنین پنهانی الله و مشاجره او با علی بعد از آشکارشدن این واقعه و  دیگران و سوم، سقط

 خوردن الله. سیلی

ها و مردها در  روابط زن شود. در این فیلم مناسبات جنسیتی بین سه زن و سه مرد دیده می

توجه به رفتارهای متقابل متوجه در طول فیلم با  متفاوت است. خانوادگیدوستی و  ةرابط
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کاراکترها  ةهمو  شود کدام از زندگی سه زوج انسجام و محبت دیده نمی هیچ شویم که در می

ارتباطی مردان  ةتر از شبک منسجم یکدیگرها در ارتباط با  ارتباطی زن ةشبک نوعی تنها هستند. به

در این فیلم یاسی  شان هستند.تنهایی خود ةکاراکترها گویی در جزیر ةبا این حال همت؛ اس

عقالنی و  ،یاسی خوبرفتار بودن معیار و رفتار دو زن دیگر به نسبت است معیار نماد زن

برای اینکه بتوانیم روایت منسجمی از بازنمایی جنسیت  ،در این مقاله رسد. نظر نمی مهربان به

 ردازیم:پ ها می موقعیت به انتخاب سکانسسه  براساس در فیلم داشته باشیم،

ان و موقعیت زن یکدیگره با هموقعیت زنان در مواج ،یکدیگرموقعیت مردان در مواجهه با 

 عاطفی یا در موقعیت جمعی( )بعد ه با یکدیگرهدر مواج نو مردا

 یکدیگرموقعیت زنان در مواجهه با  .1

 1سکانس منتخب 

کند که  یاسی گله می الله به دوستش .غذا و ملزومات آن هستند ةالله و یاسی در حال تهی

کارکردن او  از خواهد او را مدیون و تابع خودش کند و همسرش با بخشیدن نیمی از خانه می

اش خیلی  کاری و برای کار و سفر شود نمی نینش او مثل یاسی خانه که درحالی ؛جلوگیری کند

لوکیشن این  خود پشیمان نشود. ةشود که از کرد یاسی هم به او متذکر می .زحمت کشیده است

نظر  یاسی آرام و منطقی به ةالله ناراحت و معترض و چهر ةچهر آشپزخانه است. سکانس،

 ،یات مربوطئها و جز برای تمرکز بر سوژه مدرن است. لباس هر دو کاراکتر لباس نیمه رسد. می

تراز و استفاده از نور طبیعی برای  دوربین هم یةزاو نمای متوسط نزدیک انتخاب شده است.

ها با توجه به نوع  همچنین دیالوگ .وجود آورده است فضای کامالً رئال و منطقی را به ،شب

قدرنشناس و خودخواه  ،زنی غرغرو الله ،در این سکانس اعتراضی آن، فعاالنه منفی است.

 ساین سکان نامعقول است. ،هاست رسد و گویی حقوقی که او خواستار آن نظر می به

شخصیت  سرکوب جنسیتی است. ی ازبازتولید هدهد ک منفی نشان میطلبی الله را  استقالل

الله  در مقایسه با اوهای  نکردن کامل دیالوگدییاست و از تأ« یاسی»موقعیت  این مرجح

 .شود مخاطب القا میخودخواهی و نپختگی الله به 
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ها  آن میانرسد  نظر می به کنند. جنس در کنار هم در فضایی دوستانه درددل می دو هم

ای قالبی جنسیتی و سبک زندگی ایرانی مثل غذا ه . کلیشهوجود داردحاشیه  فضایی امن و بی

که  یاسی پایانی لةو جم مشهود است کشیدن در آشپزخانه کامالً کردن و زحمت درست

ای  های سنتی کلیشه نصیحت همان «فقط کاری نکن که بعداً پشیمون بشی»گوید:  می

نوعش او  رسد جنس مؤنث برای مراقبت و نگهداری از زندگی هم می نظر به مادربزرگانه است.

 کند. خیلی نامحسوس سرکوب می شکلی بهرا 

 2سکانس منتخب 

به او خبر دهند که  خواهند مییاسی و الله  .کند میالله استنطاق  پزشکعلی تهمینه را درمورد 

ها ملحق  تهمینه هم به آن ظهدر آن لح کههستند  نگران ها آناطالعات درست را به علی ندهد. 

به علی  چیزی اینکه باید چه ةبعد یاسی و تهمینه دربار .زند الله را صدا می شود و علی می

تهمینه  ،خواهد به کمک الله برود وقتی یاسی می .کنند بحث می ،گفتند تا او متوجه نشود می

و بعد وقتی دوباره به  رود اما یاسی می ،«بذار خودشون حلش کنن»د: گوی می به او قاطعانه

بعد اضافه  و علی نگران اوست، گوید به الله می ،گردد ینزد الله و تهمینه برمو آشپزخانه 

زند و  الله مضطرب قدم می آشپزخانه است. لوکیشن،«. کاش همین امشب بهش بگه: »کند می

 ط است وش مسلا تهمینه به نگرانی کردن مواد غذاست. یاسی هم با نگرانی در حال اضافه

 ،خواهد آن دو خودشان مشکالتشان را حل کنند صراحت بیان بیشتری دارد و با عقالنیت می

 ،رسند نظر می سن به با اینکه الله و یاسی هم رود. به کمک الله می ،آورد اما یاسی که طاقت نمی

وش د را بهش شود و بار شریک می اودر گناه  یکند و حت یاسی برای الله مثل مادر عمل می

یات و ئبیشترین جزاست سعی شده همچنین  نمای دوربین متوسط یا دور است. کشد. می

 دادن فضا، نور طبیعی شب است. راب کاراکترها نمایش داده شود. برای واقعی نشانطاض

رسد در این سکانس  نظر می سطح چشم است. به همنیز دوربین  ةبندی نامتقارن و زاوی ترکیب

گویند و روی کار هم  دروغ میان به دیگر یکدیگرخاطر  به ،کنند ها از هم حمایت می زن

ها نیت بدی در برابر  آن ها برای حفظ زندگی دوستشان است. این که همةگذارند  سرپوش می

در این  .شود زندگی سنتی هم دیده می ةکاری در کلیش این نوع پنهان همسران هم ندارند.

ها  زن، دهد زنمایی شده است. این سکانس نشان میهای سنتی با سکانس نوع جدیدی از کلیشه
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 ،دنده هایشان و حمایت از یکدیگر کار بزرگی انجام نمی قوی نیستند و برای رسیدن به خواسته

از های متفاوتی  ها زن آن شوند. کاری( پنهان می )دروغ و پنهان بلکه پشت یک عمل زشت

راهبرد یکسانی برای اما  ،لفی قرار دارندای مخت هستند که در شرایط خانوادگی و طبقه یکدیگر

 .گیرند های خانوادگی درپیش می مواجهه با تنش

 اند. در یک لوکیشن واقع شده قاًیدق ،های متوالی نیستند سکانس با اینکه این دو سکانس،

با اینکه فقط یاسی در آشپزخانه در حال هستند و ها در این فیلم بیشتر در آشپزخانه  عموماً زن

 گیرد. ها در فضای آشپزخانه صورت می گویی آرامش جمعی و صمیمیت آن ،ردن استکارک

 مردان در مواجهه با یکدیگر .2

 1سکانس منتخب 

 .کند شود و موبایل علی نظرش را جلب می محسن وارد سالن می

تومن، برای  211تومن  111آوردم،  شو برات می گفتی چینی محسن: آیفون گرفتی؟ می

 .ناخیلی هم راضی ها گرفتم، بچه

 علی: مگه خوبه؟

)با صدای بلندتر(  گرفتن.رو  ناموسا دنیا محسن: االن که فقط باید جنس چینی بخری؟ بی

کنم، ارزون  گم! شوخی نمی مون باید بریم زن چینی بگیریم! جدی می امروز و فرداست که همه

فهمن  و صورت( زبونتم نمیتر و اداهای دست  )با صدای آرام .شه، نه مهری، نه چیزی تموم می

 .گیری شه، نوشو می کهنه می .کنی جیک ثانیه عوضش می ی.راحت

 رید؟ اخراج مخراجتون نکردن؟ محسن: شما هنوز دانشگاه می

دم این شرکت، اون  رم دانشگاه، سه روزم مشاوره می ای سه روز می )با خنده(: نه هفته یعل

 .شرکت

 .یه بیزینسی راه بندازیم .ن درس و دانشگاهومحسن )در حال خوردن(: بابا ول کن ای

 .بیزینس واسه شماهاست ،حال خودمون بذارید  رو به علی: ما

مشاور بزنیم، بریم تو کار طراحی برج  -محسن: چقدر سرمایه داری؟ بیا یه شرکت مهندس

کار از شما، مشتری از من، هان؟ آقا شما گرمت نیست؟ )از جایش بلند  .سازی و شهرک

 .یم اسپیلت(ظد برای تنشو می
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دیگه بیشتر  .دم همین االن دارم به دو سه تا شرکت مشاوره می .ام علی: خداروشکر، من راضی

 الزم نیست الله بره سرکار، ولی حرف منو ،کار؟ با همین درآمدی که ما داریمیخوام چ از این می

 .کنه گوش نمیگه خواست درسشو بخونه، ا .بمونه خونه استراحتشو بکنه ،ده یگوش نم

 .شد؟ چرا شدنهای علی و مشغول تنظیم اسپیلت(: بهتر  توجه به صحبت محسن )بی

 ها نیست. آن میانویی گ و فضای گفتو  جنس ارتباط واقعی وجود ندارد بین این دو هم

رفتار  و محسن با لباس اسپرت، داردفسوری و ادبیات دانشگاهی وریش پر ،جدی ای علی قیافه

او جنس زن را  تری پیدا کند. خواهد برای هر چیزی جایگزین ارزان ت بازاری میلمپنی و ادبیا

وگو پیش نیاید و کسی حرف  دهد و از اینکه فضای گفت در سطح یک کاالی چینی تنزل می

کند و حرف خودش  علی هم به این تشبیه اعتراضی نمی کند. اعالم رضایت می ،کسی را نفهمد

ها زن  توجه به اینکه موضوع حرف آن با شنود. را نمی اوحرف  هرچند محسن اصالً؛ زند را می

خورد. محسن نگاهی سطحی و علی  چشم نمی سوژه بهبارة ها در احترامی در رفتار آن ،است

بیند  چیز را در مادیات می محسن همه یک کاال به همسرش دارد. مانندجویانه  هم نگاهی تملک

کند  هر فرصتی سعی می علی هم در کند. استفاده میبرای بیزینس  ییوگو و از هر فرصت گفت

توجیه  ،بدبینی، اضطراب و ناراحتی خود را با این مفهوم که نگران الله است رفتار پر از شک و

نمای دوربین متوسط است و حاالت افراد  .هستهمه  به علی ةالبته نگاه دقیق و موشکافان کند.

ها فعاالنه  دیالوگ بندی نامتقارن است. ح و ترکیبسط دوربین هم ةزاوی .ه استنمایش داده شد

 از باال به پایین و مالکانه است.، زن یا همسر بهموضع هر دو مرد  مثبت است.

 2سکانس منتخب 

نوشد و  محسن چای می علی در حال خودش است، اند. مردها به تراس رفته ،بعد از شام

محسن را نصیحت  زنند و بهرام، می کار حرفدربارة محسن و بهرام  کشد. بهرام سیگار می

اش توجه کند و محسن هم با  کند که دست از کار قاچاق بردارد و بیشتر به خانواده می

او از جمع  .زند تلفن محسن زنگ می های غیرمنطقی سعی در توجیه کار خودش دارد. حرف

محسن را با نگاه دقیق رفتار  یعل .زند که دیگران نشوند شود و طوری حرف می جدا می

ها متوجه  فهماند که آن فهمد و بهرام با کنایه به محسن می کاود و موضوع خیانت را می می
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دادن به ماجرا دوستان را به داخل آپارتمان هدایت  هلبرای فیصنیز محسن  .اند موضوع شده

 گریزد. کند و از موقعیت اتهام می می

تر  بهرام از دیگران معقول است.موضوع بحث کار  فضای این سکانس کامالً مردانه است.

شود که بیشتر مراقب همسر و  و به محسن متذکر می زند با هر دو نفر حرف می رسد. نظر می به

اما ، کند علی را از فکر و خیاالت خودش بیرون بکشد همچنین سعی می .اش باشد زندگی

مردها از هم زیاد  اجتماعی ةفاصل .ی نداردتیرسد حرف او برای علی و محسن جذاب نظر می به

اما ، کنند نمی دییحرف هم را تأها  آن اقتصادی هستند.-های مختلف فرهنگی است و از طیف

فهمیم  از حرکت چشم علی و نوع نگاه بهرام می د.نشناس را خوب می یکدیگررفتارهای 

 گویی داشتن روابط خارج ؛کنند اما به محسن اعتراض نمی ،اند موضوع تلفن محسن را فهمیده

نمای متوسط  لوکیشن تراس است. عجیب و غریبی نیست. ةلئاز خانواده در دنیای مردانه مس

فضا را برای  ،سطح است و نور طبیعی شب دوربین هم ةزاوی دهد. حاالت کاراکترها را نشان می

یا رد  دییعلی غرق در تفکر است و گاهی با حالت چشمانش متوجه تأ .دهد می ما واقعی نشان

ندان دوستانه محسن چ بهرام با حالتی دلسوزانه و نه شویم. میان آن دو نفر دیگر می یوگو گفت

اما محسن برای توجیه کارهایش بهرام را  ،کند هایش را خاطرنشان می را نصیحت و مسئولیت

مسئولیت  خیال و بی بی یزدنش او را آدم حرف ةرفتار محسن و نحو کند. بودن می متهم به مست

مردها بیشتر  آپارتمان کوچک نماد بیرون است. مانندضای تراس در یک محیط ف دهد. نشان می

و در فضای خانه  گیرد بیرون صورت می، شان های جدی گذرانند و صحبت وقتشان را بیرون می

شان حرف  مسائل خصوصی دربارةدر فضای بیرون  ها آن دهند. حرف و کار جدی انجام نمی

 ؛زنان انجام دهندبارة هایی در یرجدی ممکن است شوخیاما در فضای شوخی و غ ،زنند نمی

ها به خانه از موقعیت  کردن مهمان او با دعوت ،زند حتی زمانی که بهرام به محسن کنایه می

 کند. مجرمانه فرار می

توان به تفکیک قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی اشاره  دو سکانس فوق می ةاز مقایس

شود و در تراس  نان در داخل آپارتمان به شوخی برگزار میصحبت از روابط مردان با ز کرد.

محسن برای فرار از فضای  شود. جدی می است عمومی ةای از فضای بیرون و عرص که نشانه

 کند. بهرام و علی را به داخل آپارتمان دعوت می ،جدی
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 عاطفی یا در موقعیت جمعی( )بعد ها و مردها در مواجهه با یکدیگر موقعیت زن .3

 1کانس منتخب س

الله و علی با صدای خیلی آهسته بحث  آیند. بهرام می تهمینه و چیند. یاسی میز شام را می

هایش  جنس ةکردن میز شام است و محسن با موبایلش دربار یاسی در حال تکمیل کنند. می

خورد و  شوند و بهرام از غذای چینی یاسی می دور میز جمع میهمه سرانجام  زند. حرف می

آخرین بار کی غذای  پرسد یاسی از همه می «خوب شده؟» پرسد سی با نگرانی مهرآمیزی مییا

 دهد. های پرت و پال می اما محسن جواب ،آید بهرام و تهمینه یادشان می اند. را خورده اوچینی 

ها را در  پرت یخ محسن بسیار عجول و حواس گوید به من نوشابه بده و یاسی به محسن می

شود و میز شام توسط  یاسی شوکه می. شکند یزد و لیوان در ظرف غذای چینی میر لیوان می

 شود. ها جمع می مهمان

دایره نماد  میز اند. افراد دور میز گرد نشسته ةهم سکانس در سالن خانه است.

اولین قاشق غذا را که  کند. کنندگی و صمیمت است. بهرام از میز شام یاسی تعریف می دعوت

العمل بهرام است و بهرام با چشمان مهربان  منتظر عکس رد یاسی با چشمانش،خو بهرام می

یاسی  حسادت تهمینه از حالت صورتش پیداست. احساس .«خیلی خوب شده»گوید  می

بهرام اولین نفر  «دونین آخرین باری که من این غذا رو درست کردم کی بود؟ می: »پرسد می

های تهمینه را ادامه  دهد و وقتی بهرام حرف امه میتهمینه حرف را اد«. نه»د: ده جواب می

محسن با  .است های بهرام خوشش نیامدهرفهمیم که از ابراز نظ از حالت تهمینه می ،دهد می

توجهی محسن، با حالت عصبی میز را ترک  از بی یاسی. دهد توجهی جواب می قیدی و بی بی

گویی  و خورد ه بهرام و یاسی به هم گره مینگا صدای موسیقی را زیاد کند. تارود  کند و می می

آید  محسن یادش نمی .گردد یاسی به میز شام بازمی توانند حرف هم را بفهمند. با زبان چشم می

توجهی  بی کی بوده است. ،که اولین بار و آخرین باری که یاسی این غذا را درست کرده

 .«بود ما تهمینه هم با» :گوید مییاسی  .دیددر این فیلم  توان بارها میرا محسن به یاسی 

گویی آن و برد  یاسی یک لحظه ماتش می کنند. یک سفر قدیمی را مرور می ةدوستان خاطر

علی تو »گوید:  میعلی به یاسی  زنند. جز علی حرف می اعضا به ةهم کند. روزها را مرور می

 .«همین االن» :گوید و علی خیلی جدی می «کی غذای منو خوردی؟
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وواج میز را هاج. دهد هیچ کاری انجام نمی شود. شکند یاسی خیلی ناراحت می که میلیوان 

در  دهد. نشان می او رااز  ای بسته باًینمای تقر دادن حالت یاسی، دوربین برای نشان. کند نگاه می

دوربین  ةزاوی نور شفاف و طبیعی است. .را نشان دهد دوربین سعی دارد جمع ،این سکانس

محسن و یاسی  فعاالنه مثبت است.نیز ها  دیالوگ .بندی متقارن و آرام و ترکیب تسطح اس هم

الله و علی  شود. توجه و عشقی رد و بدل نمی ها صمیمیت و آن د و میانهم هستن یرو روبه

خواهد  محبت می ةعلی از اینکه الله به نشان یحت ؛کنند اما مدام بحث می ،اند کنار هم نشسته

نشان  یکدیگر  اند و توجهی به بهرام و تهمینه کنار هم نشسته کند. امتناع می ،برایش غذا بکشد

ها  مهمان میانگرمی  یوگو گفت .استحاکی از رنجیدگی نیز حالت صورت تهمینه  .دهند نمی

یاسی در  ةزحمت چندساعت ذهنی خودش است. ةلئهر فردی یا هر زوجی درگیر مس نیست.

ای  و لحظه رانیگذ ای از خوش نشانه ،جمعی سکانس دسته در این رود. یک لحظه از بین می

ها به  شود و دوباره مهمان خیلی زود تمام می ها آن  بودنو دورهم بینیم بودن را نمی دغدغه بی

 گردند. میازهای خود ب جزیره

 2سکانس منتخب 

 هستند. یکدیگردور   شدن ها منتظر کیک و جمع مهمان ةبقی بهرام تنها در تراس نشسته است.

 لآمیز( مثدییغذات عالی بود )مکث تأ» :گوید رود و بهرام به او می یاسی دنبال بهرام می

بهرام اول انکار « ؟ها تو به محسن پول قرض دادی واسه غواص»پرسد:  مییاسی  .«همیشه

 یها در ادامه یاسی و بهرام در همان فرصت کوتاه سؤال گوید. بعد حقیقت را می ، اماکند می

کنند و بهرام مسائل خصوصی خودش را با یاسی در میان  پرسند و درددل می از هم می یمهم

 گذارد. می

 میانفضای صمیمی و عمیقی  شود مشخص میاز محتوا و فرم دیالوگ بین یاسی و بهرام 

دادن  گوید بهرام با محبت به یاسی می خوانند. ها حتی نگاه هم را هم می آن ها وجود دارد. آن

ای که از قبل به یاسی  بهرام حاضر است برای عالقهو  خاطر محسن نبوده حسن بهپول به م

کند و با این  او در قبال یاسی احساس مسئولیت می را به محسن بدهد. بیشتریمبلغ  ،داشته

پرسد  خیلی مستقیم میو فهمد  یاسی هم حال و روز بهرام را می کند. حمایت می از اوکارش 

قرار است جدا ، گوید با چشمانی غمگین مینیز بهرام  .ه چطور استاش با تهمین که رابطه
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چون قرار تهمینه و بهرام این بود که کسی از این  ؛امین زندگی بهرام است یاسی، زندگی کنند.

کند و بعد از فهمیدن این  یاسی هم در مقابل بهرام احساس مسئولیت می جریان خبردار نشود.

اما  ،دکن میسکوت بهرام «. خواد... وقتی منو نمی: »گوید رام میبه« حیف نیست؟: »گوید راز می

برای  .کند بهرام را به خودش درک می و عالقة فهمد را میسخن او یاسی از چشمان بهرام 

 رود. و به داخل آپارتمان می« پاشو بریم: »گوید رک کند و میتخواهد موقعیت را  همین می

آره چطور : »گوید یاسی می« زندگیت راضی هستی؟ یاسی تو از: »پرسد بهرام از یاسی می

بین یاسی و بهرام  .است فهماند که حرفش را باور نکرده بهرام با چشمانش به یاسی می« مگه؟

مشاهده است و هر دو برای  قابل یکدیگر  ها به آن ةدوسوی ةاما عالق ،نیست ای عاشقانه ةرابط

نور  نمای نزدیک انتخاب شده است. ها برای کشف حاالت شخصیت زندگی هم نگران هستند.

 ةزاوی های عاطفی هم فعاالنه مثبت است. دیالوگ .کند بودن فضا کمک می طبیعی به رئال

 ةعنوان نمادی از عرص این سکانس باز با تراس به در سطح برابر چشم است. دوربین هم

محسن و یاسی بیرون از فضای داخلی زندگی زناشویی  سدیالوگ ترا .هستیم عمومی مواجه

 گیرد. عشقی قدیمی با چاشنی بازخوانی صورت مینیز بین یاسی و بهرام  .است

 گیری نتیجهبحث و 

به همین  است. طبقهاین درواقع نقد خانواده در و  متوسط جدید ةموضوع کلی فیلم نقد طبق

 که همین امر، مهم فیلم استو خانواده و روابط از موضوعات ضمنی  موضوع جنسیت، دلیل

های جنسیتی زنانه و  کلیشه .کند های ضمنی و اثرگذار جنسیتی فیلم را مضاعف می داللت

سو  این تفاوت از یک قبل است. ةدو دهبا  تر متفاوت (1398سال در زمان ساخت فیلم ) مردانه

گردد و از سوی دیگر، در  های جنسیتی در جامعه بازمی به تحوالت اجتماعی و تغییر نقش

ی که در یها با نشانهقدرت( در برابر گفتارهای انتقادی ریشه دارد. ) ییازنماب منشأمقاومت 

تر هستند و برای انجام امور خود و  تر و مستقل اجتماعی زنان این طبقه ،ضمن فیلم دیدیم

 تنها، ،خود  در این طبقه در حریم خصوصیها  ، آندر عین حال .کنند منزلشان خودکفا عمل می

 مادر فداکار ةاز کلیش ؛ بنابرایناند بازنمایی شدهبدون هیچ اختیاری ه و رهاشد غمگین، خسته،

اقتدار  اگرچه .ندوش میغمگین و گرفتار دیده  مردان هم تنها، سنتی خبری نیست. ةگذشتازجان
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هرم قدرت در خانواده  رأس، همچنان در دوش مینها دیده  در آن 01و  11 ةمرد سنتی ده

یرد و گ شغلی شکل می -کار و شغل و مشکالت مالیپیرامون مردان  اند. گفتمان بازنمایی شده

اخالقیات در این فیلم بیشتر در ض نق گیرد. صورت نمی ها آنمیان  صمیمت و انتقال تجربه

یک انسان  زدن کتک روابط خارج از خانواده، مصرف الکل، سیگار، د.وش مردان مشاهده می

 مردان امروز است. عةنقد جدی جام منافع مالی، خاطر گفتن به دروغو  دیگر

زن مدرنی ؛ برای جنس زن در این فیلم بازنمایی شده استزن خوب عنوان معیار  یاسی به

ف سنتی مثل غذا یخوبی از پس وظا و هم به فیلم( ةکه هم ظاهر امروزی دارد )از طراحی صحن

دار متجدد  نهیک خانم خا ةبا آشپزی به سبک فرنگی نمون یحت و کردن برآمده است درست

اش برایش  کردن خانواده اش از کارکردن دست کشیده و خوشحال خانواده برایزنی که  است.

 های نامهربانانه، خاطر کنایه خاطر خودخواهی و دیگری به دو زن دیگر یکی به، اما مهم است

 اند. لیت بازنمایی شدهئومس توجه و بی زنانی بی

زن و  ةار لغزنده و شکننده بازنمایی شده است. رابطآباد بسی روابط همسری در فیلم سعادت

 وجود زیادی عاطفی و فرهنگی ةفاصل ،سه زوج میان رسد. نظر نمی به و عاطفیشوهری، عمیق 

شود.  تالشی نمیهیچ در هر سه خانواده، برای بهبود و ترمیم روابط همسری همچنین  دارد.

ممکن ریغت خانواده در اشکال پیشین رسد در چارچوب زندگی مدرن، زیس نظر می واقع بهدر

رنگ باقی مانده که نه از وجود معنادار فرزندان خبری  شده و از آن تنها نوعی رابطة حقوقی کم

 است و نه تالش برای بازسازی روابط همسران.

هر  وجود دارد. تی غیر از موقعیت همسرییپویایی و خالقیت ارتباط در موقع، فیلماین در 

و  دوش در روابط دوستانه دیده می یرگفتاریارتباطات غ وایی پیدا کند.أتواند م یم فردی در فیلم

به روابط دوستی در  بسیاریهای  سکانس دوستان از حال هم بیشتر از همسران مطلع هستند.

 است. شدهتر از نقش خانواده بازنمایی  و نقش دوستان مهم متوسط اشاره دارد ةطبق

 رنگ شده زن سنتی تا حدی کم ةکلیش فیلم،این ها در  زن میانبا بازنمایی و تحلیل روابط 

 بسیاریهای  زنان از خودشان که در فیلم ةجامع نکردن و حسادت زنانه و حمایتاست 

های مادی  بر کمک های کمک عالوه در هم شکسته است و زنان در موقعیت ،بازنمایی شده بود
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، اما این حمایت درواقع حمایت از فرد زن نندک هزینه می یکدیگرو خدماتی از اعتبار هم برای 

 و نه حمایت از خانواده است.

ه های مردان شدر نق پهلوانی و ایثارخودگذشتگی و مرام ، از های گذشته در سینمای دهه

این مرام و  .دهند رفاقت حاضر بودند هر کاری انجام دلیل بهمردان قدرتمندی که  .شد دیده می

لحاظ اقتصادی به همسرش  . در این فیلم، بهرام که از شود دیده نمیخلقیات در مردان معاصر 

دهد، ولی انگیزة اصلی این کمک حمایت عاطفی  وابسته است، از پول او به محسن قرض می

و غیراخالقی مستأصل  و اتنه اقتدار، کم غمگین، مردان در این فیلم مضطرب، از یاسی است.

و  ندارد ای های مرسوم چندان فاصله مایی جنسیت از قالببازن ،عین حال در اند. بازنمایی شده

های عادی که حول و حوش یک  شخصیت. ای نیستند های خاص و یگانه آدم کاراکترهای فیلم،

همچنان که گافمن تأکید  -، در اینجاشوند متوسط به کرات دیده می ةزندگی اجتماعی طبق

گری رسانه، معیارهایی از زنانگی برتر را  لغهسازی و مبا سازی، کلیشه در سه قالب ساده -کند می

های غیراخالقی همسرش( حضور  داری، تغافل )تغافل یاسی در برابر کنش در سازگاری، خانه

شود. دغدغة عرصة عمومی،  گری ایثارگرانه برساخته می داری و حمایت در آشپزخانه و خانه

اعتنایی به  ر ارزشمندی ندارند. بیکه معیا استهای زنانی  ی از ویژگیسرسختطلبی و  استقالل

های مردانگی است؛ گویا  بودن اخالق و رفتارهای پرتنش از ویژگی اهمیت عرصة خصوصی، کم

شود؛ چراکه این دوگانه با  شکنی می ای ساخت دوگانة مرد خوب و مرد بد در بازنمایی رسانه

 مرکزیت قدرت )مردانگی( و سوژه ناسازگار است.
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