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  چكيده
رسـانة  بازنمايي نقش اجتمـاعي زنـان در   نحوة   بردن به رو با هدف پي پژوهش پيش

ها با استفاده و تركيـب   هاي پنهان در پشت اين بازنمايي سينما و شناخت ايدئولوژي
 ،منظـور  اين به است. شدهشناسي فيسك انجام  نشانه دو روش تحليل روايت بارت و

منـد انتخـاب    گيـري هـدف   با استفاده از روش نمونه قند حبه يهو  فروشندهدو فيلم 
هـاي   تا به اين سؤال پاسخ داده شود كه زنان در فيلم است اند. سعي بر آن بوده شده

در ايـن آثـار   شـوند و ايـدئولوژي پنهـان     سينمايي موردبررسي چگونه بازنمايي مـي 
دو فـيلم   شـده از زنـان در هـر    هاي ارائه اند كه بازنمايي ها حاكي از آن يافته چيست.

انـد و در   ايـران قـدم برداشـته    ةهاي جنسـيتي جامعـ   تحكيم و تثبيت كليشه جهتدر
بـاوجود   ،چنـين  انـد. هـم   نمايش درآمـده  ها مردان متفكر و زنان منفعل به هردوي آن

هـاي   تصـميم هاي موجود در دو فـيلم، نقـش پررنـگ سـنت و تـأثير آن در       تفاوت
  شود. خوبي ديده مي ها به هاي آن شخصيت
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  مقدمه و بيان مسئله .1
انديشـمندان معتقدنـد بخـش    اند و بسـياري از   ها ما را فراگرفته انواع رسانه ،در دنياي امروز

آينـد و   دست مـي  ها، به چون رسانه اي از دانش و باور ما ازطريق منابع غيرمستقيم، هم عمده
 بازنمـايي  ةنحوهاي جمعي با  رسانه ،ميان  اين ها در زندگي ما انكارناپذير است. در نقش آن

)representation( جامعه تحميل يـا از آن  توانند نوعي نگرش خاص را به  خود از جامعه مي
رقيـب   هـاي اجتمـاعي بـي    ها در بازنمايي توان گفت نقش آن مي ،بنابراين داري كنند؛ جانب

بـه انبـوه    هـاي جمعـي اسـت كـه در جهـان امـروز باتوجـه        است. سينما يكي از اين رسانه
 شود و قابليـت انتقـال پيـام را دارد. دووينيـو     ها محسوب مي ترين رسانه ، از مهمنشامخاطب

)Duvignaud( ةزمينـ با  تري تنگاتنگ ةرابطدارد كه سينما در مقايسه با ديگر هنرها  اذعان مي 
مسـائل مختلـف سياسـي،     ةدربـار نـوعي تصـورات مـا را     ها بـه  اجتماعي خود دارد و فيلم

انديشـيم   اين مسائل مـي  ةدربارهايي كه ما  شيوه كنند و به و اقتصادي بازنمايي مي ،اجتماعي
يـك رسـانه    مثابـة  موضوعي كه بـر اهميـت سـينما بـه     ).6: 1379 د (دووينيودهن شكل مي

ويـژه در ايـران كـه     به ؛هاي فرهنگي نيست دور از قالب طرف و به افزايد اين است كه بي مي
و  هـا چـون ديگـر محتوا   هاي فرهنگي دارد. سينما نيـز هـم   دولت نقش پررنگي در سياست

باشـد  داشته تواند بار ايدئولوژيك  مي ...و  ،م، سريالاخبار، آگهي، فيل مثلاي  مضامين رسانه
سازي، روابط و مناسبات فرادستي و فرودسـتي را بازتوليـد و حفـظ     و ازطريق فرايند سوژه

ها، باورها، سبك  ها، ارزش گر ايدئولوژي تواند نمايان اين رسانه مي .)38: 1388 كند (آلتوسر
ها واقعيت را  ثير بگذارد. البته فيلمأها ت ديگر بر آن و ... در يك جامعه باشد و ازسوي ،زندگي

گذارند، هرچند  بلكه بر ساخت اجتماعي واقعيت تأثير مي ،دهند كه هست نشان نمي گونه آن
هـايي از   هـرروي جنبـه   كامل خود را از شرايط حقيقـي جـدا كننـد و بـه     طور توانند به نمي

برخـي   ،هـا  انـد. در بسـياري از بازنمـايي    شده  كه در آن ساختهدهند  نمايش ميرا اي  جامعه
آينـد و   نمـايش درنمـي   طوركه وجود دارند به شوند يا آن طوركلي بازنمايي نمي ها يا به گروه
  كند. اي انتخابي عمل مي گونه ه بهنرسا

هاي سـينمايي در چنـد سـال اخيـر و      گير فروش فيلم به رشد چشم در ايران نيز باتوجه
و  ،سـازمان سـينمايي، سـمعي    ازسـوي ي (طبق آمار منتشرشـده  افزايش مخاطبان آن ازسوي

(كـه   ديگـر  جهـاني ازسـوي   ةجامعشدن سينماي ايران در  چنين مطرح و هم )1بصري كشور
ايـن   دهندة المللي نشان هاي بين بازيگران و كارگردانان مختلف در جشنواره ةجوايز اخذشد

شـود. در   ها احسـاس مـي   شده در فيلم تر به مفاهيم بازنمايي ) لزوم توجه بيشاستموضوع 
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براساس اعالم رسمي سـازمان   ؛ زيرارسد نظر مي بازنمايي زنان بسيار مهم به ةنحو ،اين ميان
دهنـد كـه    ميليون نفر را زنان تشكيل مـي  8/38 ميليون نفر جمعيت ايران 4/78آمار ايران از 

ها مسائل نيمي از  سائل آنپس م ؛درصد) جامعه هستند 5/49( معادل نيمي از جمعيت تقريباً
هاي آنان بـه   الگويي مناسب و نمايش توانايي ةارائتواند با  سينما مي 2جمعيت جامعه است.

دادن  توان نشان رسد كه ناتوان يا كم نظر مي واضح به بهبود شرايط و جايگاه زنان كمك كند.
آن جامعـه دارد. ايـن نهـاد     ةنيمي از جمعيت يك جامعه اثرات مخربـي در رشـد و توسـع   

ها  توانايي دربارةگيري نگرش و ذهنيت مردان و زنان،  تواند دركنار ديگر نهادها در شكل مي
  سزايي بگذارد. ههايشان تأثير ب و قابليت

نقـش اجتمـاعي زنـان در سـينماي پـس از      «رو اين است كه  سؤال اصلي پژوهش پيش
ها  گذاري دولت كه در ايران سياست اينبه  باتوجهو » شود؟ انقالب ايران چگونه بازنمايي مي

 اي ها چه ايـدئولوژي  ثر است در پشت اين بازنماييؤهاي مختلف م بازنمايي گروه ةنحودر 
 يهو  فروشندهشده از زن ايراني چيست. دو فيلم سينمايي  نهفته است و الگوي مطلوب ارائه

منـد بـراي بررسـي و تحليـل و      هدف گيري روش نمونه هايشان به به ويژگي باتوجه قند حبه
  اند. ها انتخاب شده پاسخ به اين پرسش

  
  پژوهش ةپيشين .2

در  اسـت. شـده  پژوهش بررسي  ةحوزگرفته در  جا مطالعات داخلي و خارجي انجام در اين
بنـدي   شود كه طبقه به تعداد محدودي از اين مقاالت اشاره مي فقطقسمت مطالعات داخلي 

  در دو دسته صورت پذيرفته است: ها ازنظر موضوعي آن
هاي مختلف تـاريخ   هاي سينمايي دوره مقايسه و بررسي بازنمايي زنان در فيلم الف)

در پژوهشي  )1385( فرامرزي گرد سلطاني: ادوار مختلف پس از انقالب اسالمي)( يرانا
بـا اسـتفاده از نظريـات اروينـگ گـافمن      » ايـران  سـينماي  در جنسيت نمايش«با عنوان 

)Erving Goffman ( كه سينماي پـس  را يري تصو است سعي داشته روش تحليل محتوا،در
بـا اسـتفاده از    وا دهد بررسي كنـد.  از انقالب از نمايش روابط جنسيتي به مخاطبان ارائه مي

شـدن   يمناسـك  هـاي تمـاس اشـيا،    يوهشـ  اند از: كه عبارت ،پنج الگو از شش الگوي گافمن
هـاي   تمـامي فـيلم   ،بنـدي شـغلي   و رتبـه  ،خانواده مقبولي يا رواني،نشيني  عقب بري، فرمان
و ادوار مختلـف سياسـي را بـا    بررسـي  را  1383 تـا  1359هـاي   يراني در سالا ةشد ساخته
هـا بـا    ين فـيلم ا خالصه كرد كه گونه اينتوان نتايج اين تحقيق را  مي .كندديگر مقايسه  يك
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نمـايش   ي يك جـنس بـر ديگـري را بـه    برتر ردان،م در مقايسه بادادن زنان  نشان ارزش كم
  ؛كنند گذارند و هنجارهاي سنتي را تأييد و بازتوليد مي مي

انتخاب يـك يـا چنـد    ( ينماييسهاي  بازنمايي زنان در فيلم ةنحوو بررسي  مقايسه ب)
  .فيلم خاص)

نـام دارد  » ... الـي  ةدربارسپيده يا الي؛ خوانش انتقادي فيلم « زادگان تقي مقالة راودراد و
شناسي، به موضوع بازنمايي زن در فيلم  كه در آن با استفاده از نظريات بارت و روش نشانه

نتـايج ايـن    انـد.  اصغر فرهادي و نيز به نقد ايدئولوژيك اين فيلم پرداختهساختة  الي ةدربار
 ،كفايت، بـدنام  شكل موجودي بي متوسط را بهطبقة تحقيق گوياي آن است كه اين فيلم زن 

كنـد.   كه در فضايي مردساالر و پدرسـاالر زنـدگي مـي    است و قرباني نشان داده ،فرودست
بـر مـتن اجتمـاعي و     منطبـق  آيد تصوير درمي به  چه از زنان در اين فيلم آن« ،اين دوعقيدة  به

 .)1391زادگــان  (راودراد و تقــي »هــاي پنهــان در هنجارهــاي اجتمــاعي اســت ايــدئولوژي
 شـكل  اجتماعي قدرت داراي و مسلط طبقةمنافع  جهتدر بلكه ،هنجارها نيز خنثي نيستند

 كشـيده  تصوير به مدرن زني شكل به يلمف يندر ا 3سپيده نقش معتقدند نويسندگان. اند گرفته 
هايي نظير رانندگي را نيـز   كرده با پوششي مدرن كه مهارت يلتحص جوان، زني« ؛است شده
امـا نكتـه ايـن     .)1391زادگـان   (راودراد و تقـي  »اجتماعي زياد ةروابط و تجربي با زن دارد،

كند و ايـن همسـر اوسـت كـه      هايش اشتباه مي گيري باز هم در تصميمباوجوداين است كه 
يي زن گـو  زدن او باشـد.  حتي اگر به قيمت كتـك ؛ كند اشتباهات او را جبران كند سعي مي

توانـايي سرپرسـتي و    ،كفايتي نهفتـه اسـت   ذاتش بيقدر هم كه مدرن باشد چون در  چههر
  مديريت جمع را ندارد.

شناختي سـه   با استفاده از روش تحليل نشانه )1391( و عليزاده ،صادقي محمدپور، ملك
ها زنـان   اند كه در اين فيلم را بررسي كرده سوري چهارشنبهو  ،يكش سگ ،ترانزيتكافه  يلمف

 ةمطالعـ «اي بـا عنـوان    اصـلي بـوده اسـت و در مقالـه    و مسائل و مشكالت آنان موضـوع  
 ،4ترانزيـت كافـه  : هـاي  مـوردي فـيلم   ةمطالعـ ( ايران سينماي در زن بازنمايي شناختي نشانه
گر آن است كه  هاي ايشان نمايان يافته چاپ رسيده است. به »)6سوري چهارشنبه ،5كشي سگ

) سوري چهارشنبهپذير ( خشونت هايي منفعل و سوژه«چون  شده زنان هم در سه فيلم بررسي
فرودسـت   ) وكشـي  سـگ مردانه (استفاده در برخي شرايط  قابلو البته  ناتوان شده، برساخته

هـا   يابي شده بودند كه امكان چنـداني بـراي عامليـت در آن    ) تعريف و مكانترانزيت كافه(
  .)1391(محمدپور و ديگران  »وجود ندارد
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 در مطلقـه  زن تصـوير  شـناختي  نشانه و روايي تحليل« نام با اي مقاله هومن و جاه رفعت
زن مطلقه را در محتـواي   ةسوژ اند كردهها تالش  آن .اند درآورده نگارش به را »ايران سينماي

بازنمـايي   ةنظريدر را گرا  براي اين كار رويكرد برساخت روايي سينماي ايران واكاوي كنند.
و بـا اسـتفاده از سـاختار روايـت      اند  انتخاب كردهارچوب نظري هعنوان چ استوارت هال به

و ايـدئولوژي   ،بازنمـايي  شناسي فيسك در سه سطح رمزگان واقعيت، بارت و تحليل نشانه
 استراحتو  ناهيددو فيلم گران  پژوهشاند.  هاي انتخابي خود را تحليل و ارزيابي كرده فيلم
كـه   اسـت اين موضوع  دهندة  پژوهش نشاننتايج اين  اند. كردهبراي تحليل انتخاب  را مطلق

نمايش درآمده است، در محيط مردساالر پيرامون  تدبير و درايت به كه زن مطلقه با باوجودآن
  شود. مغلوب مي كند ي كه ميتالش ةهمورد و درنهايت باوجود خ  خود ضربه مي

  د:كرتوان به موارد زير اشاره  در بخش ادبيات خارجي نيز مي
را  )1383( »اي جهـان عـرب  هـ   بازنمايي تصوير زن در رسانه« عواض عبدالرحمن علي
 در عرب زن از ساني يك تصوير آيا سؤال اصلي تحقيق او اين است كه است. كردهبررسي 
كوشـد   او مـي  .است متفاوت نيز تصوير اين مناطق و ها رسانه تنوع با يا دارد وجود ها رسانه

 شـنيداري  و ،ديـداري  نوشتاري، هاي رسانه بررسي به وناگونگ هاي پژوهش از گيري بهره با
. دهـد  توضـيح  مسلمان زن نيز و عرب زن واقعي ةچهر بازنمايي در را ها آن نقش و بپردازد

او در نتـايج تحقيـق خـود    . ها بررسـي كـرده اسـت    آگهي در را زنان حضور چگونگي وي
شأن زنـان   و اند تر موارد منفي بوده زنان در بيش ةهاي ايفاشد دارد كه نقش گونه بيان مي اين

لـوازم منـزل    چـون  هـم  و درحـد يـك شـي،    است ها بسيار پايين آورده شده در اين رسانه
  شده و از هويت انساني خود دور شده است.  ادهد  تنزل

قـومي در    ــ  هـاي نـژادي   بازنمايي زنان و اقليت« عنوان باپژوهشي ) Bufkinبوفكين (
هـاي فمينيسـتي    بـا اسـتفاده از تئـوري    ،) انجام داده است. نويسنده2003( »هاي مدرن فيلم
پسـند مـدرن    فـيلم عامـه  پنجاه نژادي در  ـ  هاي قومي محتواي بازنمايي زنان و اقليت ،فيلم

هاي تحقيق او نشان داده است  يافته است. را بررسي و تحليل كرده 1996هاليوود در سال 
شده اسـت    مرتبه داده پايينهاي  نژادي نقش ـ  هاي قومي ها به زنان و اقليت اين فيلم كه در
چنين نشان  اجتماعي است. وي هم» تصورات قالبي«ها و  توان گفت بازنمايي كليشه كه مي

تر شـده اسـت،    يافته و مثبت ها در مقايسه با مطالعات قبلي ارتقا داد اگرچه تصاوير اقليت
هـاي كليـدي بازنمـايي     نقـش   حاشـية هنوز موقعيت زنان سينماي هاليوود و نقش آنان در 

تـأثير تصـورات قـالبي و سـنن      تحـت ها  شده از زنان و اقليت ارائه شود و هنوز تصاوير مي
  موجود در اجتماع است.
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اي  شـيوه  سـعي دارد بـه   ،نهادن به مطالعات پيشين گيري و ارج ضمن بهره ،حاضر ةمطالع
ترين تفاوت  متفاوت به بررسي بازنمايي نقش اجتماعي زنان در سينماي ايران بپردازد. اصلي

در دو  فقـط  هاسـت.  شده در پشـت بازنمـايي   هاي نهان رو توجه به ايدئولوژي پژوهش پيش
رفـي در  ازط اين موضوع مدنظر قرار گرفتـه اسـت.   ،ها اشاره شد مقاله از مطالعاتي كه به آن
شده از روشي مشابه  در يكي از مقاالت اشاره فقطهايي وجود دارد؛  بخش روش نيز تفاوت

هـاي   بازنمـايي  ةنحـو  ةمقايسـ ديگـر   ةنكتـ  ه شده است.دبا روش انتخابي اين تحقيق استفا
 ،فـيلم  به تفاوت رويكرد سـازندگان ايـن دو   باتوجه ؛شده است شده در دو فيلم انتخاب ارائه
هـاي پيشـين ايـن نـوع      در پژوهش بازنمايي زنان نيز متفاوت باشد. ةنحوشود  بيني مي پيش

  مقايسه صورت نگرفته است.
  

  ارچوب نظريهچ .3
ديگـر بـه    انـد و ازسـوي   بيـان واقعيـت    ميزان قادر به چهها ازسويي تا  اين مسئله كه رسانه

كه بـا   است كرده توجهي را در اين حوزه ايجاد قابلكنند بحث  اندازه آن را تحريف مي چه
جاي  نماياندن چيزي به ةمثاب بازنمايي به شود. شناخته مي »اي بازنمايي در ادبيات رسانه«نام 

اما آن چيزي كه ما واقعي  ،... باشد و ،نوشتار، تصوير تواند كالم، چيز ديگري است كه مي
يكـي از   ،)Stuart Hallاعتقاد استوارت هـال (  پنداريم خارج از بازنمايي وجود ندارد. به مي

، بلكـه ايـن   ندارنـد طـور ذاتـي معنـا     هـا بـه   پديـده  پـردازان بازنمـايي،   ترين نظريه اصلي
كه امور به واقعيت تبديل شوند الزم  براي اين بخشد. ها معنا مي هاست كه به آن بازنمايي

 بدن،زبان  معناي جامع آن، منظور از زبان نيز در است ازطريق زبان به بازنمايي دربيايند.
  و زبان اعداد است. بازنمايي زبان و معنـا را بـه   ،زبان موسيقي زبان گفتار، زبان نوشتار،
هـا و   كارگيري نشـانه  معناسازي ازطريق به«معمول بازنمايي را  طور به دهد. هم پيوند مي

 )333: 1385 (ميلـز  »اي چيز ديگر با هدف انتقال معناج  مفاهيم و استفاده از يك چيز به
 )127: 1387 زاده (مهـدي  »هـاي مفهـومي و زبـاني    ارچوبهـ مـك چ ك  وليد معنا بـه ت«يا 

  كنند. مي تعريف
يندي است كه طـي آن برخـي   انيز اعتقاد دارد بازنمايي فر )Richard Dyerريچارد داير (
مطـرح   اواي كه  مانند. مسئله كه بسياري از امور مسكوت مي درحالي ،شوند امور نمايانده مي

 ،دايـر ( كنـد  بازنمـايي مـي  » اي شيوه هچبه «را » كدام گروه» «سيك چه«است كه د اين كن مي
و  ،»ايـدئولوژي « ،»قـدرت «ميـان   ةقدرت و رابط ةمسئلجا  در اين) 1380از استريناتي  نقل به
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شـود كـه    ها منافع گروهي خـاص مطـرح مـي    شود. گويي در بازنمايي مطرح مي» بازنمايي«
جاست كه اهميت بازنمايي  در همين دست همين گروه است.احتماالً منابع اصلي قدرت در 

اي از يـك واقعيـت    هـاي رسـانه   بازنمـايي در  شود. هاي جمعي مشخص مي امور در رسانه
شوند و ديگر ابعاد ناديده  ابعاد خاص و مطلوب برگزيده و نمايش داده مي فقط چندوجهي،
روايتي خاص را به مخاطب ارائه  توان چيزي وارونه و كه حتي مي  شكلي بهشوند؛  گرفته مي

براي توضيح ايـن ارتبـاط سـه     او دهد. و زبان را به فرهنگ ربط مي ،معنا هال بازنمايي، داد.
  كند: دسته از نظريات را مطرح مي

اين ديدگاه مدعي است معـاني از قبـل در جهـان     ):the reflective( بازتابيهاي  نظريه .1
  ؛بازتابي از اين معاني است فقطوجود دارند و زبان 

 فقـط شـود كـه زبـان     گفته مـي  ،در اين ديدگاه :)the intentional( هاي تعمدي نظريه .2
لف اثر قصد بيان آن را دارد. به اين شكل ؤيا م ،نويسنده ،موضوعي است كه نقاش ةكنند بيان

  هد.د  كه دوربين نيت و هدف شخصي مؤلف متن را نشان مي
اين دسته از نظريات بر اين نكته تأكيد دارند  ):the constructive( برساختيهاي  نظريه .3

  ).Hall 1997: 24( شود آن ساخته مي ةوسيل بهكه معنا در زبان و 
واقعيـت را نشـان    همـة دوربـين   اي، ديدگاه اول به اين معناست كه در يك متن رسـانه 

ضعف ديدگاه دوم ايـن   هنقط. تاشكاالت اين ديدگاه اس ةدهند نشانهمين توضيح  .دهد مي
نظـام سراسـر    چراكه زبان يـك  ؛معنا در زبان باشيم ةسازندمنبع  فقطتوانيم  است كه ما نمي
) و ferdinand de Saussureناختي سوسـور ( ش  هال با استفاده از ديدگاه نشانه اجتماعي است.

دارد كـه بـه نظريـات     مـي ) اذعان Michel Foucaultنگاه گفتماني برگرفته از ديدگاه فوكو (
 بـر  دانـد.  اي عمومي و اجتماعي زبان مـي ه  سوم اعتقاد دارد و آن را مطابق با ويژگي ةدست
واقعيـت اجتمـاعي را انعكـاس     عنوان يكـي از اشـكال توليـد معنـا،     به سينما، ،اساس  اين
كـه  موضوع ديگـري   سازد. كند و مي بلكه آن را در ساختاري روايي بازنمايي مي دهد، نمي

هال ايـن مفهـوم را از گرامشـي وام گرفتـه      .است »ازيس  ديگري«كند  هال به آن اشاره مي
ايـن ديگـري    هستند.» ديگري«اي نوعي بازنمايي از  متون رسانه ).Rojek 2003: 113( است
شـكل   ها را بـه  ها آن كه رسانه و ... باشد ،هاي شغلي گروه جنسيت، ها، تواند شامل اقليت مي

و بـا  ادهنـد.   كنند يا اصالً نشان نمي و حتي غيرمعمول بازنمايي مي ،بيگانه متفاوت،افرادي 
 ايـن  بـر  استفاده از آثار فوكو به نقش گفتمان و قدرت در زبان و بازنمايي نيز اشـاره دارد. 

چراكه بـه زبـان و    شود. تصاوير محسوب نميارائة گاه ابزاري خنثي در  رسانه هيچ ،اساس 
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 گونـه  ايـن  انـد.  ارچوب گفتمان متكي به قـدرت هو زبان و معنا هم در چمعنا متكي است 
 جهتو در دارداي همواره سوگيري ايدئولوژيكي  توان توجيه كرد كه بازنمايي رسانه مي

بــه  باتوجــه ).Hall 2007: 32( دارد تضــعيف يــا تثبيــت قــدرت و گفتمــان گــام برمــي 
نـوعي زنـان    نمايي و تلويزيوني بـه تر آثار سي توان گفت در بيش مي هاي پيشين، پژوهش

مـا دارد. از همـين   جامعـة  هاي مردساالري در  اند كه نشان از ريشه ديگري انگاشته شده
هـاي اجتمـاعي    بازنمايي با حذف و طرد ديگري به استمرار و تشـديد نـابرابري   طريق،

  كند. كمك مي
اي  اشاره شده است،ت استفاده ركه در اين پژوهش از آرا و روش روالن با به آن باتوجه

فرهنگ هـر   و نيزاعقيدة  به ايدئولوژي نيز خالي از لطف نيست. بارةكوتاه به نظريات او در
حاكم در آن اسـت كـه خـود    طبقة ايدئولوژي سياسي همان جامعه و   دهندة جامعه بازتاب

دو مفهــوم اســطوره و  اواســت. در نگــاه   منــدان آن هــا و عاليــق قــدرت انعكــاس ارزش
 و خـدايان  درمورد كهن هاي افسانه اسطوره او ازمنظور  ژي نزديكي بسياري دارند.ايدئولو
 چيـز  همـه كند و از اين منظـر   مي منتقل را پيامي و است گفتار بلكه نوعي ،نيست قهرمانان

 توانـد  مـي  گفتـار  از غيـر  آن قلمرو ،شود. بنابراين تبديل اسطوره به تواند مي ما زندگي در
 سـينما،  عكاسـي،  هماننـد  هسـتند،  پيـام  حـاوي  كـه  باشد ديگر ارتباطي اشكال يا نوشتار
 اسـت  داللت از اي شيوه يا ارتباطي نظامي اسطوره او، نظراز.  ...  و ،ورزش نويسي، گزارش

هـاي عـام بـدل     هاي يك فرهنگ را به ارزش اعتقاد بارت اسطوره ارزش به .)1380 بارت(
چنـان بـه    كه هنوز و هم آن كند، حال اسطوره فرهنگ را به طبيعت بدل مي ،كند. درواقع مي

يك محصول فرهنگي واقف است. همين دورويگـي   منزلة عنوان اسطوره به جايگاه خود به
كاركرد ايدئولوژيك آن  دهندة دهد نشان  اسطوره ساختي كه خود را عام و طبيعي جلوه مي

 انسـاني  تـاريخ  ها جاويدان نيستند، زيرا اسطورهبايد توجه داشت . )6: 2003 است (آلن
 و هـا  نشـانه  هـا  اسطوره. آورد درمي اسطوره شكل به غالباً و گفتار صورت به را ها واقعيت
بـدين   ؛هـا هسـتند   اسطوره حفظ خدمت در نوعي خود به نيز ها آن و سازند مي را رمزها
 صـورت  بـه  امـروزه  بـارت  تحليـلِ  اين روش .كنند مي بازتوليد را خود ها اسطوره شكل
 درآمـده  فرهنگـي  هـاي  صـورت  ةمثاب به حاكم هاي ايدئولوژي تحليل براي علمي روشي
شان بر آن است تـا امـور فرهنگـي را طبيعـي      دارند و سعي سازي طبيعي نقش كه است

 كنـد كـه   مـي  تحليـل  را تصـاويري  شناسي نشانه و شناسي اسطوره در بارت جلوه دهند.
 ايدئولوژيك مفاهيم القاي در سعي ازيس  اسطوره قصد به و موذيانه شكلي به است معتقد
  دارند. حاكم طبقات
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  روش تحقيق .4
منظور از پژوهش كيفي نيز هـر نـوع پژوهشـي     .روش كلي اين پژوهش روش كيفي است

هـاي شمارشـي    اش با توسل به عمليات آماري يـا سـاير روش   هاي توليدشده است كه يافته
شناسـي جـان    جا سعي بر آن است تا با تركيب دو روش نشـانه  در اينحاصل نيامده باشد. 

  شود. تحليل شده فيسك و تحليل روايت روالن بارت آثار سينمايي انتخاب
 

  روش تحليل روايت بارت 1.4
بررسـي  عبـارتي   بـه اسـت يـا   ررسي ساختار روايـي  درواقع ب )narratology( شناسي روايت
طـوركلي   بـه سـت.  ها داسـتان  ةربناي مشترك ميان همـ هاي ثابت و اصول تركيبي زي ويژگي

 يروسـ يسـم  فرمال بنـدي كـرد:   شناسـي را بـه سـه دوره تقسـيم     روايـت  ةتاريخچـ توان  مي
  ساختارگرايي. پسا و ،)1980 - 1960يي (ساختارگرا )،1960 - 1914( پيشاساختارگرايي

شناسـي را   زبـان  با الگوگيري از نظريات سوسـور،  ،به بعد 1960شناسان از سال  روايت
تـوان بـه    هـا را مـي   ساختارگرايان تمـامي داسـتان   ةعقيد روايت قرار دادند. به ةمطالعالگوي 

دنبال تعيـين   ها به ). آن118: 1377 داد (سلدنساختارهاي روايتي اساسي و مشخصي تقليل 
نـد از ژنـت   ا شناسـان عبـارت   ترين اين دسته از روايـت  مهم دستور زبان در روايت هستند.

)Gerad Genette،( و گرمـاس  ،بارت )Algirdas Julius Greimas.( هـا روايـت را ماننـد     يـن ا
 ،بـارت  ةعقيـد  ها بـر آن اسـتوارند. بـه    دانند كه رويدادها و فعاليت اي مي اي خام و پايه قصه

 تواند به انواع مختلف كالم گفتاري يـا نوشـتاري،   شمول است كه مي اي جهان روايت پديده
 ،قصـه  ،داسـتان  ،افسـانه  و ... بيان شود و در اسطوره، ،اشاره و يماا يا متحرك،ير ثابت تصو
روايـت  « :گويـد  مي او خورد. چشم مي به ...ينما و س ي،نقاش يش،نما ي،تراژد ،حماسه ،رمان
 .)17: 1377(تـودوروف   »طوركه جمله يك روايت كوتاه اسـت  همان بلند است، ةجمليك 

  جمله قواعدي مشخص دارد. چون توان گفت روايت هم پس مي
 ،كاركردهـا  سـطح  .1 نظر گرفتـه اسـت:   بارت سه سطح مختلف را براي هر روايت در

  .)1387 بارت() narration( روايت سطح .3و  )،action( ها كنش سطح  .2
  كند: و دو نوع كاركرد را از هم متمايز ميا .است »كاركرد«برد  چه روايت را پيش مي آن

  ؛گردند دار برمي به يك كنش مكمل و نتيجه كه ويژه كاركردهاي )الف
هـاي مـنش    كـه بـه مفهـومي كمـابيش نـامعين اشـاره دارنـد و عالمـت         ها عالمت )ب
  شوند. و غيره را شامل مي ،هاي حالت نشانه ،ها شناختي شخصيت روان
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  كند: مختلف تقسيم مي ةدستاو كاركردهاي ويژه را نيز به دو 
درصـورت   آينـد.  شمار مـي  بهكه نقاط عطف واقعي هر روايت  اي هسته كاركردهاي. 1

  ؛اي اساسي به روايت خواهد خورد حذف اين دسته از كاركردها لطمه
شوند و مكاني  اي واقع مي ميان كاركردهاي هسته ةفاصلكه در  اي واسطه كاركردهاي. 2

  براي آسايش هستند.
 هـاي  عالمـت  )و ب ويـژه  هاي عالمت )الف :شوند ميها نيز به دو دسته تقسيم  عالمت

هــا را  بنــدي طــور خالصــه ايــن دســته زيــر بــه نمــودار .)38: 1383(تــوالن  رســان اطــالع
  دهد. مي  نمايش
  

  .1نمودار 

  فيسك شناسي نشانهروش  2.4
 ةمطالعـ  )semiotics/ semiology( شناسـي  نشـانه  مقصـود  و هدف توان گفت كلي مي طور به

 معني ايجاد با كه است كارآمدي هاي روش بهترين از يكي اين علم. است اي  نشانه هاي نظام
در ). 153 :1388 اسـتريناتي ( دارد سـروكار  »دارشـدن  معني فرايند« با بارت روالن تعبير  به يا

  يا  هسته .1                                                      

  كاركردهاي ويژه )الف                         

  اي واسطه .2                                                                                                            

  كاركرد .1             

  ويژه .1                                                                     

  ها عالمت )ب                                                                  

  رسان اطالع .2                                                                                                        

  كنش .2                 تسطوح توصيفي رواي

  گري روايت .3                                           
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واقعيـت   شناسي جان فيسك استفاده شـده اسـت. ازنظـر وي،    از روش نشانه ،اين پژوهش
فرهنگمـان اسـت كـه     )Code( رمزگـان  ةوسـيل  بـه پيشاپيش رمزگذاري شده است و فقـط  

 كند: رمزهاي اجتماعي را به سه دسته تقسيم ميتوانيم واقعيت را درك كنيم. او  مي

 .گيرنـد  مـي قـرار   سـطح  اين در رمزها تر سطح نخست كه بيش ):فني رمز( واقعيت. 1
عبارتي ادراك ما  به اشاره كرد....  و ،گفتار رفتار، چيزها، ظاهر لباس، به توان مي ها آن ةجملاز

رمزهـاي متـداول در فرهنگمـان    بـر   از افراد و امور مختلـف براسـاس ظاهرشـان و مبتنـي    
 گيرد. مي  شكل

هاي سينمايي اين  در فيلم كنند. فني معناسازي ميهاي  رمزگاندر اين سطح  :بازنمايي .2
 سـطح  ايـن  در . ... و ،تـدوين  موسـيقي،  صـدابرداري،  نورپردازي، ند از:ا ها عبارت رمزگان
 شخصـيت،  كشـمكش،  روايـت،  و ندديگر عناصر بازنمايي كه دارند قرار اجتماعي رمزهاي
 .دهند ... را شكل مي و ،وگو گفت

ـ  در را اجتمـاعي  و فنـي  رمزهـاي  ):ايدئولوژيك رمز( ايدئولوژي. 3  و انسـجام  ةمقول
ازنظر فيسك مجموعه رمزهايي كه براي انتقال معنا به بيننده . دهد مي قرار اجتماعي مقبوليت

 اند كه خود حكم نشانه را دارنـد.  گرفته كامالً در رمزهاي ايدئولوژيك جاي شود استفاده مي
 گرايـي،  مادي اجتماعي، ةطبق نژاد، پدرساالري، فردگرايي، ند از:ا برخي از اين رمزها عبارت

  .)127همان: (...  و ،اريد  سرمايه
هـا تحليـل    فـيلم نامة  فيلمبراي اين كار  ها هستند. در اين پژوهش مبناي تحليل ديالوگ

ايـن كـار ابتـدا طبـق نظريـات بـارت سـطوح مختلـف روايـت           دادن براي انجام .اند شده
اي و  كاركردهـاي هسـته   ،در سـطح اول  تفكيـك شـدند.  ) و روايـت  ،ها كنش (كاركردها،

شناسي فيسك هريـك از سـطوح    سپس با استفاده از نشانه اي تشخيص داده شدند. واسطه
ديـد  زاوية  نورپردازي،نحوة  به در سطح دوم (سطح بازنمايي) ،است گفتني .شدندبررسي 
تـوان ايـدئولوژي    است. اما در سطح سوم است كـه مـي  نشده ... توجه  و ،تدوين دوربين،

  ها را دريافت. فيلم
  

  رفته براي تحليل كار بهانتخاب نمونه و روش  .5
درآمده در ايران بين  نمايش شده و به هاي سينمايي ساخته هدف در اين پژوهش فيلمجامعة 
درميان آثار اجتماعي، سـه فـيلم پرفـروش هـر سـال       بوده است. 1395تا  1388هاي  سال
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 فروشـنده و  قنـد  حبه يهمند دو فيلم  گيري هدف بررسي و سپس با استفاده از روش نمونه
كـه در دنيـا مخاطبـان بسـياري      ،تنها در ايران نه فروشندهبراي تحليل انتخاب شدند. فيلم 

جوايز معتبر و متعددي كه به اين فيلم  .موفق بوده استالمللي بسيار  بين داشته و در جوامع
عـالوه بـر نمـايش در     ،نيـز  قنـد  حبـه  يهفيلم  تعلق گرفته است گواه همين موضوع است.

هـاي مختلـف    چندين بار از شـبكه  ،دهكرسينماهاي كشور و جوايزي كه در داخل دريافت 
تالش دارد تـا   قند حبه يكازطرفي فيلم  سيماي جمهوري اسالمي نمايش داده شده است.

متوسـط  خـانوادة  سـعي در نمـايش    فروشـنده سنتي ايراني را نمايش دهد و فـيلم  خانوادة 
بازنمايي زنان در ايـن دو فـيلم و ايـدئولوژي     ةنحومقايسة از اين منظر  .شهري ايراني دارد
 حبـه  يهتوجه ديگر اين است كه فيلم  نكتة قابلها خالي از لطف نيست.  بازتوليدشده در آن

بوده است كه نگاهي خاص به سـينما و   اسالمي تبليغات سازمان هنري حوزةمحصول  قند
  توليدات سينمايي دارد.

  
  هاي پژوهش داده .6

و درانتها نيز  شدهشده هستند كه بررسي  هاي دو فيلم انتخاب هاي اين پژوهش سكانس داده
هـا ابتـدا    تحليـل هريـك از فـيلم   بـراي   اند. ها شناسايي شده شده در آن هاي نهان ايدئولوژي
سپس با استفاده از روش بارت جـدول تحليـل روايـت     اي از آن آورده شده است، خالصه

بسـنده   هـا  ولجـد به آوردن نتـايج ايـن    فقطرعايت اختصار مقاله  برايكه  است تهيه شده
مشاهده  قابلشناسي فيسك براي هر فيلم  نيز جدول مربوط به نشانه پس از آن .خواهيم كرد

بازنمايي زنان  ةنحوآمده توضيحاتي درخصوص  دست بهدرانتها با استفاده از اطالعات  است.
  ها داده شده است. پشت آن شده در اي پنهانه  و ايدئولوژي

  
  هاي تحقيق يافته .7

  فروشندهتحليل فيلم  1.7
تئـاتر  عرصة  دركه هردو  اند اي زوج جوان هنرمند و فرهيخته 8و رعنا 7فيلم: عمادخالصة 

هـا درپـي گـودبرداري نامناسـب در مجـاورت آن دچـار        شبي آپارتمـان آن  فعاليت دارند.
و به همين دليل مجبـور بـه تـرك آپارتمـان خـود و اجـاره و اقامـت در        شود  ميتخريب 

ها در اين آپارتمان اقامت داشته  شخصي كه پيش از آن شوند. مي 9آپارتمان دوستشان بابك
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آيد كه او (آهو) زنـي   طور برمي ها اين هاي همسايه و از صحبت است هوسايل خود را نبرد
زنـگ در بـه صـدا    دارد تنهايي در آپارتمان جديـد حضـور    روسپي است. شبي كه رعنا به

بدون پرسيدن هويت شخص در را باز  ،كه عماد پشت در است اينآيد و او به خيال  درمي
اد مردي وارد آپارتمان و سپس وارد حمـام  جاي عم اما به .رود كند و سپس به حمام مي مي

كوبد و مرد  رعنا از ترس خود را به شيشه مي .و قصد تعرض به رعنا را داردشود  ميخانه 
گيرد كه مانع بازگشت ايـن   ترسي وجود رعنا را فرامي ،پس از اين حادثه شود. متواري مي

ي مرد (گوشي تلفـن  عماد پس از يافتن وسايل شخص شود. شان مي زوج به زندگي طبيعي
قصـد دارد   اسـت،  ها جا گذاشـته  كه از ترس و عجله در منزل آن ماشين)سوئيچ راه و  هم

اما او با اين ، خواهد تا به كالنتري بروند و از مرد شكايت كنند از رعنا مي .پيدا كند مرد را
كه مـردي   ،هاي رعنا صاحب ماشين را مخالفت باوجودعماد  ،درنهايت كار مخالف است.

جـاي مـرد    اما به گذارد، و در آپارتمان قديمي خود قرار مياكند و با  پيدا مي ،جوان است
رسـد   نظر مي كش به كه پدرزن اوست و مردي آبرودار و زحمت 10جوان پيرمردي مريض
عمـاد   شود فرد متعرض همين پيرمرد اسـت.  شود و عماد متوجه مي بر سر قرار ظاهر مي

اش را بــه آپارتمــان قــديمي  خواهــد خــانواده قــام بگيــرد و از او مــيو انتاقصــد دارد از 
با تمامي ترسـي كـه دارد بـا     رعنا نيز فرابخواند تا ماجرا را براي همسر مرد تعريف كند.

كند كه درصـورت   كند و او را تهديد مي با تصميم عماد مخالفت مي شود، رو مي همرد روب
مرد خانوادة خواهد دخالت نكند و به  عماد از او مياما  انجام اين كار تركش خواهد كرد.

اصـرار بـه اتـاقي     بـه ج به مـرد بدهـد او را   وخراجازة كه  عماد پيش از آن دهد. اطالع مي
زنـد.   اي محكـم بـه او مـي    دهد و كشيده و را به او تحويل مياجاماندة كشاند. وسايل  مي

ظـر  ن  شـود و بـه   كـه بـدحال مـي   خود قصد ترك منزل را دارد خانوادة مرد با  ،پس از آن
  رسد كه به اغما رفته است. مي

  روايت ةگان سطوح سه 1.1.7
افتد از  ها مي كند كه درپي اتفاقاتي كه براي آن داستان زوج جواني را بازگو مي فروشندهفيلم 
 بنـد بـه اصـول اخالقـي بـه دو انسـان عصـبي،        و پاي ،منطقي سرزنده، هاي بامحبت، انسان

تـرين   شوند. بـيش  شان دور مي كم از خود و هويت اصلي و افسرده تبديل و كم ،گر پرخاش
بر اين مبناست كه بسياري از حركـات و   است؛» آبروي اجتماعي«تأكيد فيلم نيز بر موضوع 

حفـظ آبـرو و فشـار اجتمـاع      گيـرد.  انجام مي ديگران هاي قضاوت ةبرپايهاي افراد  تصميم
  رند.ب  كه روايت و داستان فيلم را پيش مي اند مواردي
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اي) دركنـار كاركردهـاي اصـلي اهميـت      كاركردهاي كاتاليزوري (واسـطه  ،در اين فيلم
كاركردهـاي   ةانـداز  هرچند كـه بـه   .نقش مهمي دارند نيز برد داستان و در پيش رنددازيادي 
ينـد و  ااند و يـك فر  شده ديگر چيده اما با دقت فراوان دركنار يك ،اهميت نيستندبااي  هسته

كاركردهاي اصلي فيلم در سطح اول در سه  اند. برد روايت ساخته مسير منطقي را براي پيش
  اند: نمايش درآمده كلي قرار دارد كه در بخش روايت به ةدست

تعرض به حريم خصوصي رعنـا و اعمـال خشـونت     ،حضور مرد غريبه در آپارتمان. 1
  ؛و ايجاد بحران در رابطه ،جنسي
مقابله با  ةنحو( تالش زوج داستان براي فراموشي ماجرا و بازگشت به زندگي عادي. 2

  ؛اين ماجرا)
دن و شـ   رانـده  حاشـيه  مندي و به گيري شخصي و اثبات غيرت تصميم مرد براي انتقام. 3
  دن زن.ش  منفعل

 موردبررسـي قـرار گرفتـه اسـت.    در سطح دوم روايت نيز كنش بازيگران نقش اصـلي  
درگيـري بـا    جديد، ةخانامور در  ةهمكردن  تالش براي مرتب :از ندا هاي رعنا عبارت كنش

تالش براي فراموشـي حادثـه و    وجدل با عماد، بحث افسردگي پس از اتفاق، مرد متعرض،
 و ز مرد،گيري عماد ا رويارويي با مرد متعرض و مخالفت با انتقام بازگشت به زندگي عادي،

دوم  ةنيمـ شدن نقش رعنـا در   رانده حاشيه كند به جا جلب توجه مي چه در اين آن ترك عماد.
كه حريم خصوصي رعنا موردتجاوز قرار گرفته و آسـيب اصـلي چـه     باوجودآن فيلم است.

، پس از حادثـه شخصـيتي كـامالً    است لحاظ روحي و چه ازنظر جسمي به او وارد شده به
آيد، موضـوع را شخصـي    نمايش درمي گيرد و اين عماد است كه فعال به منفعل به خود مي

هر چرخد و  گرفتن عماد از فرد متعرض مي و گويي فيلم و داستان آن حول انتقام ،پندارد مي
عماد ماشـين مـرد را پيـدا     .افتد ازسوي عماد اتفاق مي برد يمكه روايت فيلم را جلو  يكنش
بـرد، غـذا را    مي كند، به هويت مستأجر قبلي پي مي كند، هويت صاحب ماشين را كشف مي

كنـد، مـرد    را بازجويي مـي  متعرضكند، مرد  ها را پاك مي هاي روي پله ريزد، خون دور مي
 11و اين عمـاد اسـت كـه گـاو     ،زند مي متعرضكند، توي گوش مرد  را محكوم مي متعرض

  .آورد مي شود و تمام بار تمثيلي فيلم را به انحصار خود در مي

  شناسي فيسك نشانه 2.1.7
ـ    هاي رفتاري شخصيت علت تفاوت به  ةهاي اصلي در دو مقطع پيش و پـس از بـروز حادث

  اند. در دو جدول مجزا خالصه شده شده انجامهاي  اصلي مشاهدات و تحليل
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  پيش از بروز حادثه فروشندهشناسي فيلم  نشانه. 1جدول 
  مشاهدات  رمزگان  سطوح بازنمايي

  رمزگان اجتماعي  واقعيتسطح نخست: 

هاي رنگ  از شال استفاده حال امروزي و آراسته، ي ساده درعين: ظاهررعنا
، اي شاد و سرزنده چهره، غليظآرايش از نكردن  استفاده شاد. روشن و نسبتاً
  آميز. هاي شيطنت هاي تند و نگاه قدم ،ي تئاترگريباز

 ،حال شاد آرام و درعيني ظاهر حال آراسته، عينهاي ساده و در : لباسعماد
  ،ادبيات معلم ي تئاتر،گريباز
  در مركز شهر. آپارتمان و 206ماشين 

  فني گانرمز  سطح دوم: بازنمايي

  گويند. ديگر سخن مي زن و مرد فيلم با احترام و عالقه با يك
راهي و  خوب آن دو و همرابطة  دهندة  نشانعماد و رعنا  ةنماهاي دونفر

  هاست. نظري آن هم
  شخصيتي شاد و مستقل دارد. رعنا
  دار و منطقي دارد.م  شخصيتي اخالق عماد

  اهميت حريم خصوصي و حفظ آبروي اجتماعي.  رمزگان ايدئولوژيك  سطح سوم: ايدئولوژي
  

ـ  چنين در بخش كاركردهاي تركيبي در سطوح سه و هم 1در سطح نخست جدول   ةگان
و عماد دركنار آن  اند تئاتر مشغول فعاليت ةعرصبارت مشخص است رعنا و عماد هردو در 

فرهنگي بـااليي   ةسرمايتوان دريافت هردو از  كند. از اين نكات مي در دبيرستان تدريس مي
 بارةدرو اگيري  توانايي تصميم و لباس پوشيدن او ةنحو تسلط رعنا به رانندگي، برخوردارند.

ها پـژو   ماشين آن ،ديگر ازسويي امور مختلف نشان از شخصيت مستقل و امروزي او دارند.
از  .اما توانايي پرداخت پول رهن آپارتمان ديگري را ندارند اند صاحب آپارتمان است، 206

  د.بر يداستان پ توان به سطح اقتصادي متوسط زوج ها مي اين نشانه

  پس از بروز حادثه ،فروشندهشناسي فيلم  نشانه. 2جدول 
  مشاهدات  رمزگان  سطوح بازنمايي

  رمزگان اجتماعيسطح نخست: واقعيت
  ي افسرده و پريشانظاهر هاي رنگ تيره، از شال استفاده: رعنا

  و افسرده ،گر پرخاش ظاهري عصبي، :عماد
  كش. و زحمت ،دردمند ي ساده،ظاهر باال، سن مرد متعرض:

  فني گانرمز سطح دوم: بازنمايي

  ،هاي رعنا و عماد كشمكش و جروبحث
  ،هاي سنگين اي آرام و نگاهه  قدم افسرده و منفعل، رعنا

  .كننده نهايي، امرونهيگيرندة  ميتصم جو، گر و انتقام پرخاش عماد
  نظر آن دو اختالفدهندة  نشانديگر رعنا و عماد  نماهاي تكي و جدا از يك
  فروشنده مرگزمان فيلم و نمايش  روايت هم

، چنداليگي حقيقت تفكر سنتي بر تفكر مدرنغلبة بحران هويت انسان مدرن و   رمزهاي ايدئولوژيكسطح سوم: ايدئولوژي
.جنسيتي ايه كليشه و سنتي ةجامع هاي ارزش بازتوليد دوگانه،و زندگي  اجتماعي
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اهميـت حيثيـت   شـده اسـت،   تأكيـد   بـه آن  يكي از مواردي كه در اين بخش از فـيلم 
داده را از دوسـتان و   عمـاد و رعنـا مـاجراي رخ    اجتماعي و حريم خصوصي افـراد اسـت.  

علت شرمي كه دارد حاضر نيست بـه پلـيس مراجعـه     كنند و رعنا به خود پنهان مي ةخانواد
اند  ها او را برهنه در حمام ديده يك از همسايه كدامديگر نيز اصرار دارد بداند   جايي در كند.

 ةپسربچحتي  سان حريم خصوصي اوست.چراكه بدن هر ان ؛ها شرم دارد و از برخورد با آن
خردسال فيلم نيز حاضر نيست جلوي چشمان رعنا برهنـه شـود و ايـن موضـوع از دوران     

بـه همـان   » آبـرو « همـان اجتماعي يا  حيثيت و عتباراشود.  كودكي به افراد آموزش داده مي
نيـز   قـدر  همـان تواند ابزاري براي كنترل اجتمـاعي باشـد    ميو كه كاركرد مثبت دارد   ناميز
تـرين كـاركرد منفـي آن عبـارت اسـت از       تواند از كاركرد منفي برخـوردار باشـد. مهـم    مي

 سـنتي  جوامـع  در شهروندان. ةدوگانو  هاي مخفي بودن و زندگي بيني كنترل و پيش غيرقابل
 هـاي  كـنش  از بسـياري  و است اجتماعي هاي ارزش ترين مهم از يكي »آبرو« ايران چون هم
 را آن اهميـت  نيـز  مـا  ةجامعـ  دينـي  هاي آموزه كيدأت گيرد. مي شكل ارزش اين حول افراد

احساس حقارت شود،  آبروي افراد تهديد مي است زماني كه همين دليل به .كند مي چندبرابر
 مـرد متعـرض  درطرف مقابل، قصد انتقام دارد و  نيز عماد ،بر همين مبنا. گيرد ها را فرامي آن

  كند. تهديد شده است سكته ميكه آبرويش  براي اين
عمـاد نيـز درابتـدا     .كنـد  رعنا توجه صددرصدي عماد را طلب مـي  پس از بروز حادثه،

گونه كه رعنا انتظار دارد از او حمايت كنـد و او را در فراموشـي مـاجرا     سعي دارد تا همان
 هـاي رعنـا،   جـويي  هاي ديگران و بهانه رفته بر اثر حرف و قضاوت اما رفته كند؛ راهي مي هم

ايـن تغييـر رفتـار     شود. جو تبديل مي گر و انتقام عماد از شخصيتي منطقي به فردي پرخاش
در  رسـد.  نهايـت خـود مـي    هاي پاياني فيلم به گيرد و در صحنه كم در فيلم اوج مي عماد كم

 كـردن سرووضـع خـود،    و مرتـب ) سكانسي رعنا بـا آوردن صـدرا (پسـر خردسـال صـنم     
 .هم كه شده ماجرا را از يـاد ببـرد   اي لحظهوپز و خريد براي منزل سعي دارد تا براي  پخت

 هـا جاگذاشـته   شود رعنا با پولي كه مرد متعرض در منزل آن اما هنگامي كه عماد متوجه مي
رفتار عماد در اين صـحنه   كند. تمامي غذا را درون سطل آشغال خالي مي خريد كرده است،
گويي او از هويت خود دور و بـه   .هاي سنتي است و كامالً مطابق با ارزش به دور از منطق

موضوع ديگر كامالً بـراي   قرباني ماجرا رعناست، ،كه درحالي شود. شخصي ديگر تبديل مي
هـاي پايـاني فـيلم رعنـا هنگـامي كـه        حتي در صـحنه  شخصي پيدا كرده است.جنبة عماد 

بـه او   شـود كـه   مواجـه مـي   اوبا عصبانيت كند  مين گيري عماد بيا مخالفت خود را با انتقام
 »خـواد بيـاي بيـرون!    جا نمـي  تو بشين همين .كنم كار مي دونم دارم چي خودم مي« گويد: مي
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گرانـه   خواهد پيرمرد را رها كند، عماد بازهم پرخـاش  كه رعنا از عماد مي درادامه نيز زماني
كنـد كـه گـويي بـه      اي رفتـار مـي   گونـه  بـه عماد » تو دخالت نكن!«كند:  با رعنا برخورد مي

  او دست برده شده است.» دارايي«
 بـراي  كـارگردان  اسـت.  گرفته صورت هوشمندانه بسيار نيز متعرض مرد نمايش ةنحو

 نمايسـ  هميشـگي  هـاي  كليشـه  از دور به كند، دوچندان فيلم اين در را »آبرو« تياهم كه آن
 كه كشد مي تصوير به مريض و مسن فردي درقالب را متعرض مرد ايران) سينماي خصوصاً(

 اش خـانواده  مـورداحترام  و آيـد  مي نظر به آبرومند و كش زحمت مردي امر ظواهر به باتوجه
 از نيز درانتها و است حياتي او براي »حيثيت و آبرو« موضوع كه است دليل همين به است.
  ود.ر  مي اغما به آبرويش ترس

 مميـزي  و سانسور موضوع است مشاهده قابل فيلم زيرين هاي اليه در كه ديگري ةلئمس
 تئـاتر  ةصـحن  پشت در فيلم از قسمتي در است. درآمده نمايش به زيركانه نحوي به كه است

 نابازرسـ  بـا  تـا  بمانـد  تـر  بـيش  كمي اجرا از بعد خواهد مي عماد از تئاتر) كارگردان( يكت
 مسائل اين نشدن حل درصورت زيرا ؛كنند حل را تئاتر به هشدوارد ايرادات و كنند صحبت
 و سانسـور  از نشـان  موضـوع  نيـ ا شـود.  گرفته تئاتر اجراي جلوي كل طور به است ممكن
 ةطبقـ  گيرد. مي صورت باالدستي مسئوالن دستور به كه دارد ايران هنر در متعدد هاي مميزي
 ايـدئولوژي  هـا  رسانه در مختلف امور بازنمايي ةنحو بر قدرت اعمال با ما ةجامع در حاكم
 مـرد  كـه  اسـت  شـب  همـان  در كـه  اسـت  اين توجه قابل ةنكت اما .كند مي بازتوليد را خود

 همـين  بـازيگران  از كـه  ،نيز بابك شود! مي شان خصوصي حريم و ها آن ةخان وارد متعرض
 تمـامي  بـاوجود  گفـت  تـوان  مي است. داشته پنهاني ةرابط خود قبلي مستأجر با ،است تئاتر

 و دارد ديگـري  واكنش جامعه گيرد، مي صورت ها باالدستي دستورات طبق كه سانسورهايي
 جنسي هاي خشونت سمت به يحت موارد از بسياري در و دوگانه زندگي سوي به آن اعضاي
 مـوارد  اكثر در زنان كه است اين آيد درمي نمايش به فيلم اين در چه آن شوند. مي داده سوق
 اتهـام  انگشـت  جنسي هاي خشونت اين در نيز يگاه و اند جنسي هاي خشونت اين قرباني

 در موجـود  هـاي  رمزگـان  از ديگر يكي »دوگانه زندگي« است. زنان يسو به مردان ازجانب
 جريـان  ديگـري  شـكل  به زندگي جامعه بطن در فراوان، سانسورهاي باوجود كه است فيلم
 پيرمـرد  سـبب  همـين  بـه  دهـد.  نمـي  را امور از بسياري شكارشدنآ ةاجاز جامعه اين دارد.

 بـا  آنـان  زنـدگي  ظـاهر  و كنند مي تجربه را اي دوگانه زندگي همگي آهو و ،بابك متعرض،
 اشـاره  كه گونه همان ،ديگر سوياز است. متفاوت بسيار گذرد مي شان گيدزن باطن در چه آن
  ند.ك  مي ديدتش را زندگي شكل اين »اجتماعي حيثيت حفظ« ،شد
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 بـا  فـيلم  درطول عماد است. فيلم در شده بازنمايي ايدئولوژي »سنتي تفكر ةغلب« ،درانتها
 درانتهـا  اما ؛كند مي نرم وپنجه دست مدرن رفتار و سنتي رفتار يا فرهيختگي و غيرت ةگان دو

 در ييگـو  كنـد.  مـي  وادار عقايـدش  خالف گيري تصميم به را عماد سنتي ةجامع فشارهاي
 اند سنتي هاي مايه بن نيا داشت. ها آن خالف رفتاري توان نمي اند غالب ها سنت كه اي جامعه

  كند. مي كنترل را او رفتارهاي و غلبه عماد فكري روشن بر كه
 هرسـه  گفت توان مي كلي بندي جمع يك در نيز آنان بازنمايي و زنان نقش درخصوص

 اشـتباه  يك با رعنا .اند جنسي خشونت قرباني اشتباهاتشان علت به و ضعف دچار ماجرا زن
 آهـو  و ،اسـت  غافـل  او خيانـت  از مرد همسر شود، مي آمده پيش حوادث باعث خود ةساد

 مـدام  و شـود  مـي  معرفـي  آمـده  پـيش  حـوادث  مسـبب  فـيلم  ايـن  در كـه  اسـت  شخصي
 نمايش به تر برجسته مردان نيز فيلم درطول گيرد. مي قرار جامعه قضاوت و موردبازخواست

 بـا  فـيلم  .دارد اشـاره  آن بـه  هـال  كـه  اسـت  »سازي ديگري« همان موضوع اين آيند. درمي
 بـه  و كنـد  مـي  كمـك  جامعه در موجود هاي نابرابري تشديد به فيلم در زنان راندن حاشيه به

  پردازد. مي سنتي ةجامع هاي ارزش بازتوليد
  
  قند حبه يهتحليل فيلم  2.7

  فيلم ةخالص 1.2.7
جشـن  بهانـة   ايراني و مذهبي ساكن شهر يزد است كـه بـه   ةفيلم روايتي از يك خانواد نيا

بـا    شـوند و  (پسـند) دور هـم جمـع مـي     12پسنديده نام هترين دختر خانواده ب عقد كوچك
تازه  داريد كه برايشان حكم پدر را نيز دارد، 14،دايي يعني خان  و بزرگ خانواده 13مادرشان

اسـت كـه در    اي سرشناس و مرفـه  پسنديده) از خانوادهآيندة همسر ( ديجد داماد كنند. مي
جا مهـاجرت   آمريكا سكونت دارد. قرار بر اين است كه پس از ازدواج، پسنديده نيز به آن

و مخـالف  دارد دامـاد جديـد     خـانوادة دايـي كـدورتي قـديمي بـا      كه خان كند. باوجودآن
د. او دوسـت دارد  كنـ  د را آشكار نمينارضايتي خو اما دورشدن پسنديده از خودش است،

هـا و   شـادي  انيدرمخودش درآيد.   پسرخواندةزنش و برادرزادة ، 15پسنديده به عقد قاسم
علت گيركردن حبه قندي در  براثر خفگي به ،ناگهاني طور بهدايي  خان هاي خانواده، خوشي
د. كنـ  مـي  تبـديل  ميرد و مراسم جشن و سرور خانواده را به عزا و سـوگواري  يم گلويش،

و متوجـه   گـردد  يمـ  بازبراي مرخصي به خانه  ،برد يمسر  كه درخدمت سربازي به ،قاسم
شود او  كه متوجه مي ازآن پس مند است، شود. قاسم كه به پسنديده عالقه دايي مي فوت خان



 125   ... يرانپس از انقالب ا ينمايزنان در س ينقش اجتماع ييبازنما

كه گويا در دلش بـه قاسـم    ،كند. پسنديده خبر خانه را ترك مي در شرف ازدواج است، بي
كنـد و موضـوع    ، پس از رفتن قاسم لبـاس سـياه بـر تـن مـي     است وجود داشتهاي  عالقه

  اندازد.  تعويق مي ازدواجش را مدتي به

  روايت ةگان سه سطوح 2.2.7
اين فيلم روايت اصلي و  روايت خطي است. نبود قند حبه يهبسيار مهم در تحليل فيلم  ةنكت

تـراز   ارز و هم هايي هم است از داستانكدرعوض پر  .برجسته و منطبق بر منطق سببي ندارد
سـاني   هـا تقريبـاً از وزن يـك    ديگر. فيلم شخصيت اصلي ندارد و تمـامي شخصـيت   با يك

شـايد   حتـي  مراتبي صورت نگرفتـه اسـت.   شكل سلسله پردازي به برخوردارند و شخصيت
  است.» خانواده« بتوان گفت شخصيت اصلي فيلم

هريك از اتفاقات را حذف كرد و اتفـاق ديگـري را    توان يات و ميئفيلم پر است از جز
ديگر را  گزيني با يك اي و كاتاليزور قابليت جاي عبارتي كاركردهاي هسته به .گزين كرد جاي

 ةخـانواد انـد مفهـوم زنـدگي     ديگر توانسته يات دركنار يكئحال تمامي جز دارند. اما درعين
 كـردن زنـان،   خياطي ها، كردن غيبت پزي،آش كوبي، جشن و پاي نمايش درآورند. ايراني را به

داسـتان هميشـگي    ها و دعواهاي كودكـان،  بازي شوخي دامادها، هاي خواهران، كنايه و نيش
هايي  ... نمونه و ،فوت دايي بازي پسنديده، تاب ها، خرافات بچه قديمي، ةخانوجود گنج در 

بخـش و   هـا آهنـگ آرام   دركنار ايـن  ند.ا  كه در سطح كاركردها قرار گرفته اند ياتئاز اين جز
  گذارند. نمايش مي يك زندگي آرام و كند سنتي را به اي آهسته،ه  صحنه
  توان گفت روايت فيلم از دو بخش اصلي تشكيل شده است: مي
سازي است  نخست فيلم درحال زمينه ةنيممراسم شادي و سرور ايراني: بخش اول و . 1

شـدن بـراي مراسـم ازدواج     خانواده درحال آماده .پيوندد وقوع نمي و اتفاق بزرگي در آن به
 ،در ايـن قسـمت   دهد. اتفاقات خرد در رابطه با هر شخصيت رخ مي فقط پسنديده است و
هرچند در اين نيمـه   مربوط به آن است.» آداب و سنن«و » ازدواج پسنديده«ماجراي اصلي 

  ؛حاشيه قرار گرفته است در از فيلم گويي پسنديده تعمداً
 ،شـود  دايي آغاز مـي  كه پس از مرگ خان ،دوم فيلم ةنيمدر  مراسم سوگواري ايراني:. 2

دركنار برگزاري  پذيرد. تري صورت مي هاي خرد، اتفاقات مهم دركنار اتفاقات ريز و داستان
و  ،شـدن پسـنديده از مهـاجرت    پشـيمان  ،آمـدن قاسـم   خـانواده،  ازسويمراسم سوگواري 

هدف نهايي فيلم   معنابخشيدن به كه در اند ازجمله اتفاقات مهمي سمت قاسم بازگشت او به
  نقش مهمي دارند.
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  شناسي فيسك نشانه 3.2.7
  .كنيم ميبررسي  راهاي زيرين فيلم  شناسي فيسك اليه حال با استفاده از نشانه

  قند حبه يهشناسي فيلم  نشانه. 3جدول 

  مشاهدات  رمزگان  سطوح بازنمايي

سطح نخست: 
  رمزگان اجتماعي  واقعيت

 او نيز شغلي عرفاً كه است شاغل ،معصومه يكي از زنان، فقط
همگي ساده  ظاهر زنانه دارد و در مدرسه مشغول به كار است.

خانواده  مردان است. زنان خانواده همگي چادر بر سر دارند.
كه ،وزيري ةخانوادمقابل، در معمولي بر تن دارند. ةسادهاي  لباس

به گردن دارند و كراوات ،رج از كشور اقامت داردها در خا پسر آن
يي باوجود داشتن بيماري دا زن تر دارند. زنان آنان ظاهري آراسته

  آورد. ا ميج  فراموشي نمازهاي خود را به
اه  ميوه شستن نان در منزل، پختن حضور مرغ و خروس در خانه،

  و... . ،در حوض

  فني گانرمز سطح دوم: بازنمايي

ي در حت تمامي فيلم، هاي شاد و نور زياد در از رنگاستفاده 
  موشي روشن است. چراغ ةوسيل هايي كه خانه به صحنه

  كردن مردان با لحن دستوري رو به زنان. صحبت
  .اي اسلوموشنه  ريتم كند فيلم و صحنه

  نمايش شادي و غم در يك خانواده.

سطح سوم: 
  رمزگان ايدئولوژيك  ايدئولوژي

 شمردن مهاجرت، مذموم هاي ايراني، سنتمندشمردن  ارزش
ديبازتولو  به اصالت سنتي ايراني براي رسيدن به آرامش بازگشت

  مردساالر ةجامعهاي سنتي  ارزش

چنـين در بخـش    كه مربوط به سطح واقعيت اسـت و هـم   ،3در سطح نخست جدول 
اعضـاي خـانواده از    ةمشخص است كه هم ،روايتگانة  سهكاركردهاي تركيبي در سطوح 

 بـارة كـردن آنـان در   صـحبت نحـوة  اين نكته از  .ندسطح اقتصادي بسيار متوسط برخوردار
 شوند مشـخص اسـت.   هايي كه سوار مي و ماشين ،هاي ساده لباس وزيري،خانوادة ثروت 
كنـد و ديگـر    يك زن شاغل در اين خانواده وجود دارد كـه در مدرسـه فعاليـت مـي     فقط

يكـي   مردان خانواده نيز يكي معمار، .اند داري مشغول داري و بچه خانهخواهران همگي به 
توان ازنظر فرهنگـي ايـن خـانواده را در     درنتيجه نمي و ديگري روحاني است. ،گر آرايش

كـه   بـاوجودآن پيـرزن فـيلم    سطح خيلي بااليي قرار داد. زنان فيلم همه چادر بر سر دارند.
هـاي فـيلم روسـري بـر سـر       دختربچه آورد. جا مي بهدچار آلزايمر است نمازهاي خود را 
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مراسم عروسـي بـدون حضـور     كنند. ها را به داشتن حجاب تشويق مي دارند و مادران آن
از  هاي جداگانه حضور دارنـد.  شود و زنان و مردان در اتاق خواننده يا موسيقي برگزار مي

 معماري قديمي و سنتي خانـه،  اصول مذهبي نمايان است. بندي خانواده به پاي ها تمام اين
 شستن فـرش در حيـاط خانـه،    پختن نان در خانه، حضور مرغ و خروس در حياط خانه،

بـودن ايـن    دادن سـنتي  كه كارگردان براي نشـان  اند هايي نشانه ...  و ،شستن ميوه در حوض
  خانواده استفاده كرده است.

 شود. درمانده نشان داده نمي وجه هيچ بهسنتي درمقابل زندگي مدرن  ةجامع ،در اين فيلم
نشين و آرام آرامش و زيبايي زندگي سـنتي   هاي متنوع و شاد و موسيقي دل استفاده از رنگ

منظـور   هاي آهسته نيـز بـه   كندي ريتم فيلم و استفاده از صحنه گذارد. نمايش مي ايراني را به
ر خبري از آن هاي مدرن شهري امروز ديگ نمايش آرامش زندگي سنتي است كه در زندگي

دهـد كـه در    ي از محصوالت مدرنيته، را نشـان مـي  كي ديگر تكنولوژي، ازسويينيست. اما 
ها هم نفوذ كرده است. پسنديده براي ارتباط با نامزدش از وسايل مـدرني   ترين زندگي سنتي
گرفتن اين  كند و بدون اين امكانات صورت تاپ استفاده مي لپ و فونيآ ليموباگوشي  مانند

  .نمايد وصلت كمي سخت مي
 نمـايش دربيايـد.   اصـالت ايرانـي بـه    كه است در نمايش اعضاي خانواده نيز سعي شده

حيا كه  و حجب باي دختر كند. دختري است كه دختران سنتي ايراني را نمايندگي مي دهيپسند
بـه  گذشتگي  خود با از او تواند با نامزد خود صحبت كند. كشد و حتي نمي مدام خجالت مي

دادن بـه   و بـا تـن  اسـت  كند و حواسش به تمامي اعضـاي خـانواده    امور رسيدگي مي ةهم
خواست فردي خود را فداي خواست جمع  است، ازدواج با فردي كه مادرش انتخاب كرده

تعويـق   گيرد سياه بر تـن كنـد و ازدواجـش را بـه     هرچند در انتهاي فيلم تصميم مي كند. مي
هـم   البته بـاز  و كنند گرفتن اين تصميم كمك مي و را دراستند كه ها ه اين سنت اما بيندازد،

مشخص است فيلم قصد دارد  بايد مادر و ديگر اعضاي خانواده اين تصميم او را تأييد كنند.
 اعمال و آداباين مسئله كه جاي فيلم  مند نشان دهد. در جاي آداب و سنن ايراني را ارزش

. شـود  نشـان داده مـي   بـارزى  شكل به كنند، مى هدايت و كنترل را انسان سرنوشت مناسكى
هـاي ماسـت كـه او را در     بلكـه سـنت   ،گويي خواست و تصميم پسـنديده مطـرح نيسـت   

  كند. انداختن ازدواجش تشويق مي عويقت   به
حيات اجتماعي فرد ايراني در شكل سـنتي   ،دهد چه اين فيلم نمايش مي به آن توجهبا
مدرنيتـه دچـار تهديـد شـده     روية  بيورود واسطة  اكنون بهو زاياست كه  ،گشوده پربار،
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هاي ايـران   ترين بافت كه در بطن يكي از سنتي ،قديمي و امن پسنديدهخانة ي حت است.
اطمينـان   وجـه قابـل   هيچ بهاما اين عناصر مدرن  از اين تهديدها مصون نيست. ،قرار دارد

ايرانـي را فـراهم كننـد و قطـع بـرق      توانند آرامش زندگي سنتي  كدام نمي نيستند و هيچ
نشـان   لميفـ  درپي باوجود افتتاح نيروگاه برق جديد گواهي بر ايـن موضـوع اسـت.    پي
گذار از سنت دورة كه در  گونه همان ؛دهد انسان ايراني بين رفتن و ماندن معلق است مي

تري ماندن بهتر است و زندگي سنتي بر زندگي مدرن بر اما .به زندگي مدرن معلق است
بـراي رسـيدن    »بازگشت به اصل ايراني«ترين رمزگان ايدئولوژيك فيلم همين  مهم دارد.

سـنتي  جامعـة  هـا و ايـدئولوژي    به آرامـش اسـت. در همـين امـر نيـز بازتوليـد ارزش      
  نهفته است. مردساالر

سـنتي ايرانـي مـردان    خـانوادة  دهـد در   شده در اين فيلم نشـان مـي   هاي ارائه بازنمايي
تر امكـان مشـاركت در امـور زنـدگي خـانوادگي و اجتمـاعي را پيـدا         زنان كم درند وتمق
جا بافت سنتي ايران تحسين شده است. اولين موضوعي كه جلـب توجـه    كنند. در اين مي
 دربـارة  بايد بزرگ خانواده منزلة به ىيداپسنديده در ازدواجش است.  نداشتنكند اختيار مي

طـور   مـردان بـه   تر قدرت بيشاوست كه مهم است. بگيرد و رضايت  تصميم پسند ازدواج
شـود و   زن تحقيـر مـي   جنس جاي فيلم، جاي در شود. كشيده مي رخ به مداوم در اين فيلم

شـود   هايي اين برداشت مي صحنه در شود. نداشتن فرزند پسر از عيوب زنان محسوب مي
نداشتن فرزند پسر از همسـرش جـدا   بهانة  تواند به كه مرد ايراني هر زمان كه اراده كند مي

نمـايش   ازنظر اجتماعي نيـز زنـان در سـطح بـااليي بـه      و همسر ديگري اختيار كند.شود 
 بـه  فقـط رود تـا   هاي مختلف فيلم مشخص است از زنان انتظار مي قسمت در آيند. درنمي

نيـز   هـا  كـردن اسـت و پـس از آن    ها مـادري  اصلي آنوظيفة فرزندانشان رسيدگي كنند و 
آخـر ايـن وظيفـه    مرحلـة  در  .ساالن و جوانان فاميل اين نقـش را برعهـده دارنـد    و سن كم
...  و ،ياطيـ خ روب، و رفـت شو،  و شستتر درحال آشپزي،  زنان بيش پدران است.عهدة بر

بـار   يـك  فقطكه  حالي در ؛اند نمايش درآمده در اندروني خانه و آشپزخانه به تر شيب هستند.
نمـايش   درحين پختن املت در حضـور ديگـر زنـان در آشـپزخانه بـه     يكي از مردان فيلم 

تـر   در بيش خواهران ي مسائل موردبحث مردان و زنان نيز متفاوت است.حت درآمده است.
خصـوص مسـائل مـالي و     دركه مردان  درحالي ،كردن هستند هاي فيلم درحال غيبت صحنه
نـث در خردسـاالن و   ؤم هـاي رفتـاري جـنس مـذكر و     تفـاوت  كنند. كار بحث مي و كسب

كند و  گري مي خود عشوهخالة فيلم براي بچة  دختركه  حالي كودكان نيز مشخص است؛ در
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كنـد،   كنـد يـا درمقابـل آينـه بـه ظـاهر خـود رسـيدگي مـي          از لباس عروسش تعريف مي
  ها در باغ مشغول بازي و شيطنت هستند. پسربچه
يي عروسكي زيباست كـه  گو .ندارد اي طوركه اشاره شد، پسنديده از خود انديشه همان
جـز سـكانس    به او همين است.دغدغة بيند و تنها  شدن مي بختي خود را در عروس خوش

نهايـت   دربينيم. تمامي اين موضوعات  تصميمي از او نمي چيه كند، آخر كه سياه بر تن مي
سـنتي   ةهـاي جامعـ   مندشـمردن ارزش  انـد: ارزش  يك ايـدئولوژي را در خـود جـاي داده   

  مردساالر ايراني.
  

  گيري نتيجه .8
 يـه و  فروشندهبازنمايي زنان در دو فيلم  ةنحوكلي سعي شده است   طور به ،در اين پژوهش

شناسي فيسك و تحليل روايت بارت بـه   تركيب دو روش نشانه ةوسيل بهبررسي و  قند حبه
هاي اين دو  ها و تفاوت شباهتو درنهايت به شود ايدئولوژي پنهان در اين دو فيلم پرداخته 

  فيلم اشاره شود.
در  شده در اين پژوهش است. كارگرفته به ةنظريترين  بازنمايي استوارت هال اصلي ةنظري

سـنتي   ةجامعمندشمردن  ارزش جهتهاي سنتي و جنسيتي در بسياري از كليشه قند حبه يه
يا تعلق زنـان   ذكورداشتن فرزند  اهميتتوان به  ها مي آن ةجملاند، كه از ايراني بازتوليد شده

كـه ميركريمـي    حـالي  درتوان گفت  هاي سنتي اشاره كرد. مي به فضاي آشپزخانه در خانواده
چـون   پـردازد و هـم   مي امروزي ما ةجامعقصد تثبيت گفتمان سنتي را دارد، فرهادي به نقد 

 ازديگـر   عبارت بهيا  كند يمان انتقاد مأطور تو دو نگاه مدرن و سنتي به طرف از هر راوي بي
  گيرد. ايراد مي هويت يانسان ب

ها از آراي بارت و آلتوسر اسـتفاده شـده    شده در فيلم بردن به ايدئولوژي پنهان براي پي
هاي ظاهري اين دو فيلم، در انتهـاي هـردو    دهد برخالف تمامي تفاوت است كه نشان مي

 فروشـنده در فـيلم   آينـد.  نمايش درمـي  بههاي جامعه  و تسليم سنت ،اراده بي زنان ضعيف،
» هـاي اجتمـاعي   قضـاوت «. در ايـن قصـه   انـد  هاي جنسي هرسه زن قصه قرباني خشونت

هـاي سـنتي عمـاد بـر ظـاهر مـدرن و        مايـه  بـن  اصلي اسـت. گيرندة  تصميم سنتيجامعة 
كه كارگردان سعي دارد پسنديده  نيز باوجودآن قند حبه يهفكرش غلبه دارد. در فيلم  روشن

امـا بـاز هـم ايـن     ، نهـايي معرفـي كنـد   گيرنـدة   تصميمرا قهرمان ماجرا نشان دهد و او را 
شـوند تـا    كننـد و موجـب مـي    گيـري كمـك مـي    و را در تصميماكه  اند هاي جامعه سنت
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و د مشاهده است كـه در هـر   موضوع قابلاين  اش نيز از اين تصميم استقبال كنند. خانواده
در اين دو فيلم مناسبات سـنتي اسـت كـه     اند. هاي جنسيتي سنتي بازتوليد شده فيلم كليشه

آيـد كـه    نمـايش درمـي   سنتي بـه جامعة هاي مطابق با  شود و ارزش بازنمايي و بازتوليد مي
  سو با ايدئولوژي حاكم بر جامعه است. هم

طبقـة  سـعي در نمـايش    فروشندهكه  توان گفت درحالي هاي دو فيلم مي تفاوت بارةدر
گذارد. زوج فيلم  نمايش مي سنتي ايران را به ةجامع قند حبه يهمتوسط شهري جامعه دارد، 

خـانوادة  كننـد و درمقابـل    فكـر ايرانـي را نماينـدگي مـي     نـوعي قشـر روشـن    به فروشنده
م سنتي ايراني است. زن فيلخانوادة گر يك  نمايش قند حبه يهشده در فيلم  كشيده تصوير به

 يـه و مدرن است و درمقابل، تمامي زنان فيلم  ،مستقل كرده، فردي تحصيل رعنا، ،فروشنده
كـار   يك نفر تحصيالت دانشگاهي دارد و در مدرسه مشغول بـه  فقطو  نددار خانه قند حبه

 ؛شود. اما نقاط اشتراك اين دو فيلم نيز كم نيسـتند  زنانه محسوب مي است كه شغلي عرفاً
 هـا آيند يا تابع تصـميم آن  نمايش درمي و زنان يا منفعل به اند در هردو فيلم متفكران مردان

تـر از ديگـر زنـان دو فـيلم مـوردنظر،       تر و مسـتقل  زني مدرن مثابة هرچند رعنا، به .هستند
 امـا ناخشـنودي او از ايـن تصـميم و شـرايط كـامالً       گيـرد،  تصميم به ترك همسرش مـي 

اي  ايران جامعهجامعة شود كه  گونه برداشت مي دو فيلم اين از هر مل،أت با اندكي پيداست.
بـرد و از نفـوذ مدرنيتـه در     سر مـي  است با روابط و مناسبات سنتي كه در فضايي مدرن به

چـه   انـد،  نمايش درآمده كه در فضاي مدرن شهري به ،فروشندهچه زوج فيلم  ؛امان نيست
 شـده اسـت.    كشـيده  تصـوير  سـنتي بـه   كه در فضا و بافتي كامالً قند حبه يه فيلمخانوادة 

) ظـاهر  بـه اي كه بخشـي از آن (  جامعه اي درحال گذار است، جامعه ماجامعة واضح است 
هـايي را تجربـه    در ايـن راه معضـالت و بحـران   و سنتي اسـت  ) ظاهر بهمدرن و بخشي (

 خـوبي  بـه  فروشـنده  در عمـاد  سـردرگمي . اسـت  هويت ها بحران ترين آن مهمكه كند  مي
سـتيزي نمـاد    ازطرفـي در دوران پـس از انقـالب اسـالمي زن    . اسـت  امر اين دهندة اننش

 .ترين سمبل مدرنيته در ايـران تلقـي شـده اسـت     گرايي و دفاع از حقوق زنان اصلي سنت
موضوع زنان نيـز   بارةما درجامعة  ،نمايش درآمده است ه در اين دو فيلم نيز بهك گونه همان
ايدئولوژي سـنتي   فروشندهزند. در فيلم  چنان در برزخ مدرنيته و سنت جامعه درجا مي هم

بـه   بر ايدئولوژي مدرن غلبه دارد و تفكر مدرن تاب مقاومت در مقابل آن را ندارد. باتوجه
يك موجب رضـايت و آرامـش    هيچنه گذشت و نه انتقام  هاي سنتي و مدرن، تقابل ارزش

شـده    تصـوير كشـيده   رنگ به نيز فرديت بسيار كم قند حبه يهدر  د و همسرش نيستند.عما
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جمـع گرفتـه    ازسـوي هـا   تصميم همةهاي مدرنيته است.  موضوعي كه يكي از پايه ؛است
ييد جمع برسد. هرچند درظـاهر كـارگردان قصـد    أهاي فردي نيز بايد به ت تصميم .شود مي

عمـل او  شيوة در » پسنديده« ةاما اراد ،است يم گرفتهخود تصم» پسنديده«دارد نشان دهد 
ها  او درجهت انجام و احترام به سنت كه رسد نظر مي گونه به تأثير نگذاشته است؛ بلكه اين

شـايد هريـك از خـواهران     ديگـر،  عبـارتي  بـه خيرانداختن ازدواج خـود را دارد.  أت قصد به
  كرد. پسنديده نيز در چنين شرايطي به همين شكل عمل مي

 گـر اسـت،   تروايـ  فقـط كه بدون قضاوت از شرايط كنوني  ،فروشندهاما برخالف فيلم 
 كـه  حالي در داند. در بازگشت به زندگي سنتي مي حل را تماماً راه قند حبه يهكارگردان فيلم 

 ،اسـت  شـده  تصـوير كشـيده   ديـده بـه   و رنج ،تنها سرگشته، در انتهاي فيلم فرسوده،» رعنا«
چه در اين  نمايش درآمده است. آن و راضي به شنودخپس از تصميم براي ماندن » پسنديده«

كارگردان قصد نمايش تعارضات  فروشندهكه در  شود اين است كه درحالي دو فيلم ديده مي
كشـد،   تصوير مي را به» تفكر سنتي بر تفكر مدرن ةغلب«ميان سنت و مدرنيته را دارد، درانتها 

گذاشتن زندگي و تفكر سنتي و  نمايش اثر سعي در به ةسازند قند حبه يهفيلم  و درمقابل در
هـاي تعـارض و تضـاد ميـان      تواند از تضاد و بحران اما درانتها نمي .هاي آن دارد البته مزيت

 ازسـوي شـده   گرفته هاي تصميم ،كلي طور پوشي كند. به زندگي سنتي و زندگي مدرن چشم
هـا حـق    گـويي آن  فشارها و هنجارهاي جامعه بـوده اسـت؛   اثربرها درطول فيلم  شخصيت

  شود. مي  گرفتهتعيين سرنوشت خود را ندارند و برايشان تصميم 
 هاي مشابه پيشـين نـدارد.   توان گفت نتايج اين پژوهش نيز چندان تفاوتي با پژوهش مي

 ،اشـاره شـد   تر نيز پيشاند.  نمايش درآمده در هردو فيلم، زنان قرباني فضاي سنتي جامعه به
 شـوند  مي تصوير قدرت مرجع و ،ارآمدكهايي عاقل، نيرومند،  ها مردان انسان غالباً در رسانه

مردان و زنان در  ،بنابراين .ندا ضعيف و ،وابسته منفعل، احساسي، هايي انسان زنان درمقابل و
اي فرهنگي كه درجهت  هاي كليشه اند كه با نقش ي بازنمايي شدهصورت بههاي جمعي  رسانه

ـ  كار مي بههاي جنسي سنتي  بازسازي نقش  ةجامعـ هـاي   ايـدئولوژي و  درود، سازگاري دارن
ــاغ ؛1387 ييرضــاي و كــاظم ؛1380(راودراد  كننــد مردســاالر را بازتوليــد مــي  ؛1383 دب

گران دو فيلم ديگـر از   پژوهش ،مثالبراي  .)1384 يميكري و صادق ؛1389و افشار   ييرضا
داد زن  اند و نتايج هردو پژوهش مذكور نشان مي آثار اصغر فرهادي را موردبررسي قرار داده

 ،كفايت، بـدنام  موجودي بي« 17سوري چهارشنبهو  16... الي ةدربارهاي  متوسط در فيلم ةطبق
 نمايش درآمده است، به» پذير هايي منفعل و خشونت سوژه«چون  و هم» و قرباني ،فرودست
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 ةجامعـ هـاي   نيـز زنـان را دربنـد سـنت     قنـد  حبـه  يه چنين است. ايننيز  فروشندهفيلم  در
ديگـر   بـارة هايي كـه در  ديگر بررسي چون همدر اين دو فيلم نيز  مردساالر نشان داده است.

  درستي انجام نگرفته است. يي زنان بهبازنما آثار سينمايي صورت گرفته است،

  18قند حبه يهو  فروشندهدو فيلم  ةمقايس .4جدول 

لفة ؤم  رديف
  يه حبه قند  فروشنده  مقايسه مورد

متوسط  ةطبق( سنتي ايراني ةخانوادگر  نمايش  متوسط شهري ايران ةطبقگر  نمايش  طبقه  1
  سنتي)

  اه  روايت غيرخطي و بدون تأكيد بر شخصيت  محور روايت خطي شخصيت  نوع روايت  2

فرهنگي باالي زوج نقش  سطح  سطح فرهنگي  3
  سطح فرهنگي متوسط خانواده  اصلي فيلم

سطح تحصيالت و   4
  شغل زنان

بودن  داشتن تحصيالت عالي و شاغل
  زن فيلم

يكي از زنان  فقطبودن  تحصيالت عالي و شاغل
  دار فيلم درمقابل ديگر زنان خانه

سطح اقتصادي متوسط زوج نقش   سطح اقتصادي  5
  پايين خانواده به روسطح اقتصادي متوسط   اصلي فيلم

  پوشش سنتي زنان فيلم  پوشش مدرن زن فيلم  پوشش زنان ةنحو  6

نمايش درنيامدن اعتقادات مذهبي  به  اعتقادات مذهبي  7
  اعتقادات مذهبي بندي خانواده به اصول و پاي  زوج نقش اصلي فيلم

محل روايت داستان شهر تهران   مكان  8
  داستان شهر يزد است.محل روايت   است.

هاي  محيط  9
  اجتماعي

ند از: ا هاي اجتماعي عبارت محيط
 ةمدرس آپارتمان جديد رعنا و عماد،

آپارتمان قديمي  تئاتر، ةصحن عماد،
  خيابان عماد و رعنا،

دايي  قديمي خان ةخانكلي در   طور داستان فيلم به
  ود.ش  روايت مي

  سطح روايت  10
دوگانگي شخصيت و گر  روايت
اثر برحفظ آبروي اجتماعي  ةمسئل

سنتي در هنگام  ةجامعفشار 
  رويارويي با دوراهي انتقام و گذشت

گر خانواده و زندگي سنتي و  گر و نمايشروايت
  اصيل و آداب و رسوم ايراني

  ايدئولوژي  11

 ةغلببحران هويت انسان مدرن و 
چنداليگي  سنت بر تفكر مدرن،

و زندگي دوگانه،  حقيقت اجتماعي
اهميت حريم خصوصي و حفظ 

هاي  آبروي اجتماعي ايدئولوژي
  شده در فيلم هستند. بازنمايي

شمردن  مذموم ايراني،هاي  سنتمندشمردن  ارزش
مهاجرت و بازگشت به اصالت سنتي ايراني براي 

شده در  هاي بازنمايي رسيدن به آرامش ايدئولوژي
  فيلم هستند.
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  ها نوشت پي
 

كنندگان ايران، تعداد مخاطبان سينماي ايـران در   صنفي تهيه ةشده در سايت جامع طبق آمار منتشر 1.
بوده  7،800،000نفر، و  7،900،000نفر،  14،200،000ترتيب  به 1392و  ،1391 ،1390اي ه   سال

 23،600،000و  13،500،000ترتيب بـه   به 1395و  1394هاي  توجهي در سال  كه با افزايش قابل
 12،800،00، 1396ماهة نخسـت سـال    دهد كه در شش مي  چنين آمار نشان نفر رسيده است. هم

  اند. هاي ايراني نشسته تماشاي فيلم  نفر در سينماهاي ايران به
  اند. استخراج شده 1395ار نتايج سرشماري سال اين اطالعات پيش از انتش .2
  با بازي گلشيفته فراهاني .3
  كامبوزيا پرتوي ةساخت .4
  بهرام بيضايي ةساخت .5
  فرهادي اصغر ةساخت .6
  . با بازي شهاب حسيني7
  . با بازي ترانه عليدوستي8
  با بازي بابك كريمي .9

  با بازي فريد سجاد حسيني .10
نمـايش   بـه  فروشـنده فـيلم   هايي از آن نيـز در  كه قسمت داريوش مهرجويي گاواشاره به فيلم  .11

  درآمده است.
  بازي نگار جواهريانبا  .12
  رضوي سهيالبا بازي  .13
  پورصميمي سعيد بازي با. 14
  آرمان اميرحسين بازي با. 15
  راودراد و زادگان  تقي پژوهش. 16
  و مهدي عليزاده ،پور، مريم ملك صادقي پژوهش احمد محمد .17
ترين تمركز بر زوج نقش اصلي داستان است، در اين  بيش فروشندهكه در فيلم  به آن توجه با .18

 جدول فقط مشخصات اين زوج آورده شده است و بر مشخصات رعنا تأكيـد شـده اسـت.   
تمـامي زنـان تقريبـاً بـه يـك شـكل و انـدازه         قنـد  حبه يهكه در فيلم  به آن درمقابل، باتوجه

  بر شخصيت خاصي در اين فيلم تأكيد نشده است. 3اند، در جدول  نمايش درآمده به
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