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  چکیده

مقاله حاضر به بررسی بازنمایی زن دوم در سینماي ایران در طی دو دهه 
شناسی  براي نیل به این هدف از روش کیفی نشانه. پردازد  می1380 و 1370
کارگیري  ه و بر اساس الگوي سلبی و کاودري، رمزگان فنی و با بهاستفاد

هاي موجود در متن فیلم، مشخص  رمزگان روایی بارت، ارجاعات و داللت
: با تمرکز بر این الگوها، سعی بر این بوده که در چهار فیلم. شده است

که به روشی » زندگی خصوصی«و » پاتو زمین نذار«، »زن دوم«، »شوکران«
اند، شخصیت زن دوم واکاوي و بازنمایی سینمایی از  مند برگزیده شدههدف

بنابر .آشکار شود هاي به کار رفته در این بازنمایی شخصیت زن دوم و کلیشه
ی هستیم که یها توان گفت در بازنمایی زن دوم شاهد کلیشه نتایج این مقاله می
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زن «، »گاه عاطفی  تکیهیافتن«: چون هایی کلیشه. اند به کرات به تصویر در آمده
، »داري دین«، »مادرانگی«، »تنهایی«، »اغواگري«، »زن مطلقه«، »مدرن و مستقل

هاي  کلیشه از عمده» آبرویی بی«و » ارتباط پنهانی«، »تبرئه شدن و مظلومیت«
ها مشخص شد که زن  با بررسی این فیلم. ها هستند مطرح شده در این فیلم

در جریان اما شود،  ي امر اغواگر و فریبنده ظاهر میدوم هرچند عمدتاً در ابتدا
ست و در  داستان در جستجوي نقش همسر و در پی تشکیل کانون خانوادگی

انگشت اتهام در . شود نهایت او از تقصیر ورود به این رابطه تبرئه می
ها در  خصوص ازدواج دوم عمدتاً به سوي مردان متأهل است و اراده آن

  .شود اط اصیل شمرده میورود به این ارتب
شناسی، ایدئولوژي، زن دوم،   بازنمایی، سینما، نشانه:هاي کلیدي واژه

  خانواده
  

  مقدمه و بیان مساله
گیري نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ها در دنیاي معاصر نقش مهمی در شکلرسانه
. گیرندنادیده میزنند و برخی از مسائل را ها به بسیاري از باورها دامن می آن. دارند

شوند و در تولید و بازتولید پذیري تلقی میها یکی از ابزارهاي مهم جامعهامروزه رسانه
بنابراین توجه به . هاي جنسیتی و هویت جنسی سهم بسیار مهمی دارندنقش

. رسد نظر می اي و تجزیه و تحلیل آنها از مناظر مختلف ضروري بهمحصوالت رسانه
  . اي سینما در کنار بعد هنري آن اجتناب ناپذیر است انهبررسی کارکرد رس

هاي اخیر از لحاظ پرداختن به موضوعات و مسائل زنان و  سینماي ایران در سال
گیر زنان و بازنمایی هویت این جنس در قالب روایات داستانی  به عبارتی حضور چشم

هاي  در فیلم. ه استهاي گوناگون، دستخوش تغییر و تحوالت عینی و ملموسی بود فیلم
ها حول محور  بسیاري نه تنها نقش اصلی به زنان داده شده، بلکه کل موضوع این فیلم

گیرد که این مسأله باعث تعریفی  ها شکل می زن و مسائل و مشکالت مربوط به آن
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دوباره از شخصیت و هویت جنسیتی زن و بازنمایی متفاوت او نسبت به گذشته در 
سازي است  آنجا که یکی از راهبردهاي سیاست بازنمایی، کلیشهاز  .عرصه سینماست

توان در بررسی  دهد، می که مردم را تا حد چند خصیصه یا ویژگی ساده تقلیل می
 .هاي به تصویر در آمدن زنان را شناسایی کرد بازنمایی زنان در سینما کلیشه

ه است و چه در ها چه در زمانی که روایت غالب فیلم مردان حضور زنان در فیلم
. هایی با قهرمانان زن باعث مطرح شدن مسائل و مشکالت حیطه زنان شده است فیلم

در این میان یکی از موضوعات مورد توجه و مطرح شده در سینما تعدد زوجات، 
ها وجود  ازدواج موقت و روابط پنهانی مردان متأهل است که محور اساسی این فیلم

شکل  ازدواج دائم رسمی یا موقت و یا ارتباط یک زن در قالب همسر دوم در 
  .غیرشرعی است

توان دریافت که مسأله خیانت  هاي ساخته شده در ایران، می با مرور تاریخی فیلم
 در 40 و اوایل دهه 30هاي سینمایی دهه  و ترك همسر از موضوعات رایج در فیلم

 آشکار و  جراهاي خیانتهایی از ما ها به کرات شاهد روایت در این فیلم. ایران است
هاي جنسی، روابطی در  آلوده و بر مبناي نیاز پنهان همسران به یکدیگر، روابط هوس

ها حضور  در اغلب این فیلم. جهت تحریک حس حسادت همسران و تجاوز هستیم
به صورت شرعی و قانونی نیست و عموماً زنی که در ارتباط با مرد متأهلی » زن دوم«

پس از  . قالب زنی افسونگر و متعلق به طبقات بدنام جامعه است در،گیرد قرار می
هاي  انقالب اسالمی نیز اولین حضورزن دوم در فیلم مادیان است و سپس در فیلم

، دنیا، هوو، نصف مال من، مارالگذریم، شوکران،  نرگس، هنرپیشه، از کنار هم می
 و پاتو زمین نذار، ن مریخیزنان ونوسی مرداروز،  نصف مال تو، زن دوم، دعوت، شبانه

هاي پس از انقالب، نازایی  در فیلم.  شاهد حضور زن دوم هستیمزندگی خصوصی
هاي ارتباط موقتی با زنی در چارچوبی که   مرد، جذابیتنۀسرا همسر اول، عشق پیرانه
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هایی با حضور زن دوم  هاي رایج داستان از کلیشه است،  مذهب آن را جایز شمرده 
  .هستند

ما به تبع جامعه نگاه منفی به چنین روابطی صرف نظر از مشروعیت یا عدم سین
در . کشد مشروعیت آنان داشته است و با رویکردي نقادانه این موضوع را به تصویر می

توانند به  که هر یک می -بازنمایی سینمایی رابطه سه وجهی زن اول، زن دوم و مرد 
گونه که در نهایت انگشت   همان- یرنداي موضوع تحقیقی قرار بگ صورت جداگانه

 سینما نیز به مرد نگاه ،اتهام جامعه عمدتاً به سوي مردان متأهل نشانه گرفته شده است
توان گفت که نگاه جامعه به همسر دوم  در خصوص زن دوم می. انتقادآمیزي دارد

ه مثابه اي نسبت به آنان ب دارانه از یک سو، نگاه جانب. پیچیده و متناقض نما است
قربانی وجود دارد که غالباً مجبور به زندگی پنهانی و مخفی نمودن رابطه خویش 

ها به زندگی زناشویی زوجی دیگر، رفتار شان  شوند واز سوي دیگربه دلیل ورود آن می
اما در مجموع در مقایسه میان مردان و زنان دوم ، به نظر . گیرد مورد انتقاد قرار می

دانند و همسران  مایی اراده مردان را در ورود به این رابطه اصیل میرسد که متون سین می
 پس. شوند خورده و منفعل ظاهر می دوم عمدتاً در قالب شخصیت مجبور، فریب

هاي بازنمایی آنان در متون سینمایی براي  انتخاب موضوع همسر دوم و بررسی کلیشه
  .رسد  ضروري به نظر می،دریافت نگاه سینما با رویکرد ارتباطی به این موضوع

  
  مرور تجربی

در بررسی پیشینه تحقیق اگر خود را محدود به بررسی آثاري کنیم که به مطالعه همسر 
پردازند به نتیجه قابل توجهی نخواهیم رسید، تا کنون تحقیقی  دوم در سینماي ایران می

 موضوع با این حال با توجه به شیوه پژوهش،. با چنین موضوعی صورت نگرفته است
زن و سینما می توان ادبیات گسترده تري براي بررسی پیشینه تحقیق در نظر گرفت که 
در آن با مجموعه اي از تحقیقات و پایان نامه ها با موضوع بازنمایی زنان در سینما 
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در ذیل به بررسی برخی از این آثار به همراه شرح کلی و ارزیابی . مواجه خواهیم شد
  .آنان خواهیم پرداخت

شکل گیري : 1376سینما و تغییرات فرهنگی در ایران بعد از دوم خرداد  -1
مسعود زندي در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در : سینماي زن و تغییرات مضامین آن

» جورج هواکو«رشته علوم ارتباطات دانشگاه تهران با استفاده از نظریه جامعه شناسی 
ثر بر شکل گیري سینماي زن بعد از دوم به بررسی تغییرات و عوامل ساختاري مو

در واقع او به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که عوامل .  پرداخته است76خرداد 
امل چگونه باعث تفاوت در واند و این ع ساختاري موثر بر شکل گیري موج فیلم کدام

فرضیه . دنشو  بازنمایی زن در سینماي ایران و به ویژه سینماي بعد از دوم خرداد می
کلی تحقیق وي چنین تعریف شده است که بین شرایط ساختاري و تغییر در بازنمایی 

او بعد از طرح نظریات مختلف در . زنان و مضامین فیلم، رابطه معناداري وجود دارد
زمینه بررسی مسائل زنان به بازنمایی زنان در سینماي پس از انقالب پرداخته و آن را به 

  ).1382زندي (رده است سه دوره تقسیم ک
که جنگ  در این دوره به دلیل این.  است60 دوره جنگ و دهه :دوره اول

ها زنان  در این سال. هاي جنگی ندارند مفهومی ذاتاً مردانه است، زنان جایگاهی در فیلم
ها بیشتر  شوند و در صورت حضور در فیلم هاي اصلی تصویر می به ندرت در نقش

  .کند شود که در محیطی روستایی زندگی می رضه میتصویري از زن سنتی ع
به نظر .  است1375 تا 1368 موسوم به سازندگی یعنی فاصله زمانی :دوره دوم

ترین عاملی است که باعث ایجاد رقابت در  ها در این دوره مهم او، شکل گیري جشنواره
ن و مسائل او فیلم سازان در این دوره به ابعاد مختلفی از ز. شود سینماي ایران می

  .پردازند می
 در این دوره عالوه بر .) به بعد1376( دوره اصالحات است :دوره سوم
ساختند،  هاي جنگی می  بسیاري از کارگردان مرد که قبالً فیلم،کارگردانان زن
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او معتقد است بازنمایی زن . دهند هاي خود قرار می  مایه فیلم موضوعات زنان را درون
بر طبق نظریه  – به دنبال فراهم شدن چهار عامل ساختاري 1376در سینماي بعد از 

در پایان با تحلیل محتواي کمی و .  از سینماي قبل از خود متفاوت است-جورج هواکو
 به نحوه بازنمایی 1376 فیلم پرفروش در دو دوره قبل و بعد از دوم خرداد 16بررسی 

هاي  ده است که زنان نقش اصلی فیلمها پرداخته و به این نتایج رسی زنان در این فیلم
گیري کمتر  بهره... دوزي و خیاطی و  هاي سنتی چون گل  داراي مهارت،1376پیش از 

ها،  از محصوالت فرهنگی، تحصیالت سطح پایین و ابتدایی، زمان حضور کمتر در فیلم
ارد ها و اعتقادات خرافی و سنتی و مو هاي مردانه، باور تسلیم پذیري در مقابل کنش

از سوي دیگر در . این گونه سینمایی با بازنمایی سنتی زنان منطبق است. دیگري هستند
، شاهد بازنمایی متفاوتی از زنان در سینماي ایران هستیم که 1376سینماي بعد از سال 

هاي مدرن مثل رانندگی، استفاده از کامپیوتر،   هایی چون داشتن مهارت داراي ویژگی
ها، داشتن تحصیالت  محصوالت فرهنگی، حضور بیشتر زنان در فیلمگیري باال از  بهره

دانشگاهی و مشاغل مرکزي، پوشش مدرن و شیک، استفاده از مضامین علمی در 
هاي قانونی هنگام برخورد با مشکالت و موانع و موارد  ها و مراجعه به معیار دیالوگ

  .ق استاین گونه سینمایی با بازنمایی زن مدرن منطب. دیگر هستند
 در پژوهشی به بررسی چگونگی مهدي سلطانی: زنان در سینماي ایران -2

 و تحلیل تغییرات به وجود آمده در آن 70 تا 40هاي ایرانی دهه  بازنمایی زنان در فیلم
بر طبق این نظریه، . چارچوب نظري این تحقیق، نظریه مردساالي است. پرداخته است

. برند تحمیل، سوء استفاده و بدرفتاري مردان به سر میزنان در قید و بند، تابعیت، 
ها از روش تحقیق کیفی استفاده کرده است که معتقد است در  نویسنده براي تحلیل فیلم

در این . شود این روش، فیلم با توجه به معانی ضمنی و پیامی که در بر دارد تحلیل می
 و پرفروش بودن آن انتخاب تحقیق، یازده فیلم با توجه به داشتن شخصیت اصلی زن

هاي  فرضیه نویسنده در این مطالعه این است که نگرش نسبت به زنان در فیلم. اند شده
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سینماي ایران در طول چند دهه گذشته از یک نگرش پدرساالر به سوي نوعی نگرش 
  .)1383 ،فرامرزي گرد سلطانی(فمینیستی تغییر یافته است 
 دهه استیالي تفکر سنتی و پدرساالرانه به زنان در  را باید40به نظر نویسنده دهه 

زنان . اند هاي این دوره هاي فیلم  سکس و خشونت جزیی از روایت. سینما دانست
هاي درجه دوم و تابع مرد تصویر و  هاي این دوره، در موقعیت  همیشه در فیلم

ن داده ثبات، وابسته، احساساتی و فاقد قدرت نشا   هاي بی موجوداتی با شخصیت
با . یابد ها تداوم می  در فیلم40چون دهه   مضامین پدرساالرانه هم50در دهه  .شوند می

ها، اشکال جدیدتري  شوند و ساختار روایی فیلم تر می ها مدرن این تفاوت که داستان
چون خانه ، محله یا  هاي سنتی هم ها بیشتر در محیط  که فیلم40بر خالف دهه . یابند می

ها در محیط مدرن خیابان و شهر روایت   بیشتر فیلم50افتد، در دهه  ق میروستا اتفا
ها، تثبیت روابط  مایه فیلم سلطانی معتقد است که در این دوره درون. شوند می

الگوهایی که به زن به . پدرساالرانه در قالب الگوي جنس زنانگی و مردانگی است
و او را به شکل عروسک و ابژه جنسی . ندک هاي مردان نگاه می عنوان ابزار برآوردن نیاز

شود و  چون غباري از سینماي ایران محو می ، زن هم60در دهه  .کشد به تصویر می
در این میان ژانر . گردد ها اعمال می هاي سختی براي حضور زنان در فیلم محدودیت

هاي  سینماي جنگ بنا بر ماهیت مردانه آن، محمل مناسبی براي حذف زنان بود، ارزش
مادري، همسر خوب وبودن و فداکاري در حق همس از سوي زنان، مضامینی هستند 

  .شوند که در این دوره مکرر به تصویر کشیده می
در واقع در سینماي این دوره، بیشتر تصویر اسطوره اي از همکاري بین دو جنس 

اکاري کند فد شود و سعی می که شدیدا گرفتار شرایط بد جنگ هستند، نشان داده می
  .زنان را به تصویر بکشد

 و پس از آن 1376، آن را به دو دوره قبل از خرداد 70نویسنده در تحلیل دهه 
ها بر  اي در فیلم هاي عمده به نظر وي در این دوره است که زنان، نقش. کند تقسیم می
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توان در  کنند که مظاهر آن را می ها براي کسب هویت تالش می آن. گیرند عهده می
کش با شوهران در سر مسایل مشترك، تالش براي کسب استقالل اقتصادي و زیر کشم

. ها در خانواده دید هاي سنتی پذیرفته شده درباره زنان و وضایف آن سوال بردن ارزش
هاي این  از رویکرد نظري، فیلم. کنند زنان در این دوره جاي پایی براي خود باز می

کنند، اما هرگز به تقابل   به پدرساالري وارد میهاي اساسی که نقد  اینبا وجوددوره 
امادر نیمه . ماند انجامد و فقط در حد دیدگاه برابري طلبانه باقی می ها نمی کامل با آن
، همراه با آزاد شدن جو و تغییر وضع جامعه در جهت احقاق حقوق زنان، 70دوم دهه 

 نظر وي در این دوره به. آید   موقعیت براي طرح مسائل و مشکالت زنان پیش می
زن با اعتراض خود میل به دگرگونی جهان پیدا . شکند اسطوره زنانگی و مردانگی می

توان گفت که از جمله محاسن این تحقیق، داشتن رویکرد نظري  در اخر می. کند می
اي از  بندي شده مشخص براي تحلیل تغییرات سینماي زنان در ایران و ارائه تصویر طبقه

اما ضعف . ها است هاي نختلف و نحوه بازنمایی زن در این دوره ران در دورهسینماي ای
در واقع نویسنده تعیین نکرده که . اساسی این تحقیق مشخص نبودن روش تحلیل است

از کدام روش تحلیل محتواي کیفی استفاده کرده است و فقط به تعریف کلی از آن 
و دقیق نیست و شاخص مبنایی براي از این نظر کار وي چندان علمی . پرداخته است

  .دهد ها به دست نمی تحلیل فیلم
 در پایان نامه الهام جمعدار:   تحلیل سینماي زن در سینماي پس از انقالب -3

هاي  کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه تهران به تحلیل محتواي شخصیت زن در فیلم
نویسنده بعد از .  است پرداخته1371خانوادگی و اجتماعی پس از انقالب تا سال 

 فیلم معتقد است که مشکل اصلی زنان ناشی از مخدوش بودن و قالبی بودن 35تحلیل 
ها در وسایل ارتباطی از جمله سینماست به  تصویر زنان در جامعه و بازنمایی آن

اند  هایی احساساتی و فاقد تفکر تصویر شده ها، زنان غالبا انسان اي که در این فیلم گونه
اصوال . است هاي فرهنگی اي متاثر از انگاره ن تصاویر منفی و کلیشهو ای

یعنی . پردازي زن در آثار هنري از زاویه دید مردساالرانه صورت گرفته است شخصیت
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ها   ارزشی مردساالرانه را در ساخت شخصیت زن-در هر حال منفعت نظام ساختاري
اخالقی و عاطفی توصیف شده و بنابراین شاهدیم که زنان بیشتر از بعد . بینیم می

ها نسبت داده شده  گویی، تظاهر، وابستگی و پرخاشگري به آن صفات منفی چون دروغ
  .)1373جمعدار، (است 

 در پایان نامه کارشناسی هلن همتی:  بازنمایی مشاغل زن در سینماي ایران -4
ریات فیلم ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز، با استفاده از نظ

هاي زنان در  به بررسی و تحلیل محتواي نقش» کلر جانستن«و » لورا  مالوي«فمینیستی 
همتی با .  تا بعد از انقالب، در پنج مرحله پرداخته است1359سینماي ایران از سال 

هاي این دوره  مطالعات اسنادي به نتایج جالبی درباره فیلم. ها  تحلیل محتواي فیلم
  .)1379 تیهم(رسیده است 

به دنبال سیاست کشف حجاب ) 1309-1326(وي معتقد است در دوره اول 
ضمناً در این . شد ها استفاده می رضاخان، از زنان براي ترویج کشف حجاب در فیلم

در دوره دوم . ها مد نظر قرار گرفت دوره نوعی تاکید بر ناسیونالیسم ایرانی در فیلم
سازي و  ان در سینماي هند، مصر، آمریکا کلیشههاي زن بیشتر از نقش) 1338-1327(

چی،  شد و مشاغل زنان بیشتر خوانندگی در کافه و کاباره، نظافت برداري می کپی
ن اجتماعی هستند را در أندرت زنانی که داراي ش مستخدمی، کلفتی و رقاصگی بود و به

سینماي ایران سازي در  شروع ستاره) 1339-1348(در دوره سوم . ها شاهد هستیم فیلم
گرد،  دیده، روسپی، کاباره هایی آسیب ها پرسوناژ زنان این فیلم. است» فردین«با ورود 

خورده بودند که در فیلم هاي فارسی ظاهر  بر، قاچاقچی و روستایی فریب خیابانی، جیب
  . شدند می

به » قیصر«موج نو در سینماي ایران با فیلم ) 1349-1357(در دوره چهارم 
هاي  شود و این دوره رونق فیلم آغاز می» مسعود کیمیایی«ی و کارگردانی نویسندگ

ها عنصر کنشگري را  این فیلم. نقش این سینما در حذف زنان مهم است. جاهلی است
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قهرمان استفاده  هاي فیلم یا ضد ها گرفته و از وي در حد بها و دستاویز نزاع از زن
کنند، زنانی  اجزي از زن ایرانی عرضه میهاي مظلوم و ع ها چهره این فیلم. کند می

  .هایشان خیره به در خانه است نشین که چشم خانه
. یابد  زن شاغل افت قابل توجهی می تعداد پرسوناژ) 1358-1375(در دوره پنجم 

حذف ) رقاصه، خواننده، روسپی(دیده اجتماعی  نوع مشاغل، اندك است و زنان آسب
 ، نرگس)رییسیان(، ریحانه )علی ژکان(هاي مادیان   فیلمتنها مواردي نادر مثل. شوند می

است که زنان نقش واقعی دارند و در ) بیضایی( و باشو غریبه کوچک) بنی اعتماد(
نویسنده در خاتمه یادآور . رو سینماي دوران قبلی هستند ها اکثراً دنباله دیگر فیلم

اقعیت اجتماعی دارند و همیشه هایی متفاوت با و ها، نقش شود که زنان هنوز در فیلم می
  .شوند غایب، در حاشیه و ابزاري فرض می

: نقد فمینیستی رسانه اي آثار:  بازنمایی زن در آثار سینمایی رخشان بنی اعتماد-5
در پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه » ملکه صدیقی خویدلی«

در آثار سینمایی رخشان بنی اعتماد، یکی از تهران، از یکسو به بررسی بازنمایی زن 
ساز بر  کارگردانان زن سینماي ایران و از سوي دیگر بررسی تاثیر عامل جنسیت فیلم

  .)1386 ،خویدلی صدیقی(این بازنمایی پرداخته است 
با بررسی تحوالت اجتماعی و نقش آن در سینماي زن مشخص گردید که شرایط 

فرهنگی هر دوره یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر نحوه سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و 
دوره (به طوري که شاهد سه دوره متفاوت در سینماي ایران . بارنمایی زن در سینماست

  .و سه نوع بازنمایی متفاوت از زن هستیم) جنگ، سازندگی، اصالحات
آثار در بخش دوم تحقیق با استفاده از روش تحلیل متن و تکنیک نشانه شناسی، 

دهد که  ها نشان می یافته. سینمایی رخشان بنی اعتماد مورد تحلیل قرار گرفته است
از . دست پرداخته است ساز به طرح مشکالت طبقاتی مخصوصاً مسایل طبقه فرو فیم

در دوره اول و . ساز هستیم  سوي دیگر شاهد بازنمایی متفاوتی از زن در آثار این فیلم
. اند اي و محدود به نمایش درآمده  زنان به صورت کلیشه1367-1368در فاصله زمانی 
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 شاهد بازنمایی متفاوتی از زن در سینماي بنی اعتماد 1370-1379هاي  در فاصله سال
ها را  زن» زیر پوست شهر«و » بانوي اردیبهشت«، »نرگس«هاي  وي در فیلم. هستیم

د از زن با ها تصویر جدی دهد و ضمن طرح مشکالت آن مورد توجه قرار می
  .گذارد هایی چون استقالل، پشتکار و مسئولیت به نمایش می ویژگی

-1373هاي  که در سال  اینبا وجوددهد که  در این بین نتایج تحقیق نشان می
 شرایط جامعه براي حضور زنان در سینما چندان فراهم نیست، این کارگردان با 1370

  .دهد ي از زن ارائه میساخت دو فیلم نرگس و روسري آبی، تصویر جدید
ساز و زن بودن وي در نحوه  شود که جنسیت فیلم در این تحقیق نشان داده می

بازنمایی زن تاثیرگذار است و افزایش حضور زنان در سینما و افزایش محصوالت 
تواند گام موثري در جهت طرح مشکالت زنان و بازنمایی واقع  اي زنان می رسانه
  .رسانه باشدتري از آنان در  بینانه

 در پایان سپیده جمشیدي نژاد:  بازنمایی زنان بزهکار در سینماي مستند ایران -6
، به شناسایی طباطبائینامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه 

او با . پردازد هاي فرمی و مضمونی در سینماي مستند ایران درباره زنان بزهکار می مؤلفه
دهد که سینماي ایران چه   یلم در این موضوع به این پرسش پاسخ میبررسی پنج ف

هاي مربوط به رابطه هنر و  وي با مطالعه نظریه. کند تصویري از زنان بزهکار ارائه می
هاي فرمی را  واقعیت با دو رویکرد کلی نظریه بازنمایی و نظریه تولید حقیقت، مؤلفه

یل متن به بررسی بازنمایی زنان بزهکار در استخراج نموده و با استفاده از روش تحل
وي با بررسی فیلم هاي کارت قرمز، زنانه، قاتل یا مقتول،  . سینماي ایران پرداخته است

هاي مورد بررسی   و فقر و فحشا، به این نتیجه رسیده است که سیر روایی فیلم61ماده 
هاي رایج درباره  کلیشهسازان عمدتاً به جنگ با  مبتنی بر روایت چندصدایی است، فیلم

ابعاد مختلفی از زنان بزهکار در این . کشند ها را به چالش می اند وآن زنان بزهکار رفته
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شود و تمام این آثار با پایان باز خود، مخاطب را به ادامه دادن اثر فرا  آثار مشاهده می
  .)1388نژاد،  جمشیدي(خوانند  می

 در سید ابوالفضل رسولی:ماي ایران بررسی چگونگی بازنمایی زنان در سین-7
نامه کارشناسی ارشد خود با تحلیل محتواي بیست فیلم سینمایی در دو دوره ده  پایان
سعی در مقایسه تطبیقی نحوه بازنمایی زنان در ) 1376-1385(و ) 1366-1375(ساله 

ر دو پژوهشگر در پایان به دو شکل متفاوت بازنمایی زنان د. سینماي ایران داشته است
بازنمایی «عناوین با ها را  کند که آن هاي سینمایی مورد بررسی دست پیدا می دسته فیلم

) دارانه به زنان نگاه جانب(» بازنمایی فمینیستی«و ) نگاه مردساالرانه به زنان(» قالبی
نتایج تحلیل محتواي بیست فیلم مورد بررسی نشان داد که با رونق . کند گذاري می نام

 نحوه نمایش زنان در ،»قناي نمادین«اي مانند بحث  حث فمینیستی رسانهگرفتن مبا
سینماي ایران نیز متأثر از رویکرد فمینیستی دستخوش تحول شده و آن تصورات قالبی 

در شرایط . هاي سینمایی دوره دوم دگرگون شده است نان در فیلمزپیشین در مورد 
محور در  ب براي تکوین سینماي زنسیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن دوره شرایط مطلو

هاي عمده از جمله تغییر گفتمان سیاسی، تسامح  ایران با بروز یک سري دگرگونی
سازي و بازیگري،  فرهنگی، کاهش ممیزي، افزایش عوامل انسانی زن در حوزه فیلم

هاي  هاي با محوریت مسائل زنان، رونق گرفتن اندیشه نامه اعمال حمایت از فیلم
هاي فمینیستی در  سازان ایرانی از ایده  در سطح جامعه و تأثیرپذیري فیلمفمینیستی

 .شان است هاي ساخت، فیلم

  
  مرور نظري

 از نظر. اي است  یکی از مفاهیم بنیادي در مطالعات رسانه"بازنمایی": بازنمایی
هاي  ساختی که رسانه «:ها عبارت است از  مفهوم بازنمایی در رسانه1"ریچارد دایر"

                                                
1. Richard Dyer 
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عی از جنبه هاي مختلف واقعیت مثل افراد، مکان ها، اشیاء، اشخاص، هویت هاي جم
است به صورت  تجلی بازنمایی ها ممکن. کنند فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد می
  .)Dayer, 2005: 18(» دگفتاري، نوشتاري یا تصاویر متحرك باش

به این معنی . نی استهاي مفهومی و گفتما بازنمایی تولید معنا از طریق چارچوب
 معنا براي اشیاي ةزبان سازند. شود ولید میها، به ویژه زبان ت که معنا از طریق نشانه

بندي  طرف براي صورت اي خنثی و بی هاي اجتماعی است و صرفا واسطه مادي و رویه
هاي داللت  فرایند تولید معنا از طریق زبان را رویه.  جهان نیستةمعانی و معرفت دربار

البته این . شود خارج از فرایند بازنمایی نیست چه واقعیت نامیده می  آنپس. نامند می
بدان معنا نیست که هیچ جهان مادي واقعی وجود ندارد، بلکه مهم معنایی است که به 

 خارج از گفتمان ،داري  چیز معنا هیچ« :گوید استوارت هال می. شود جهان مادي داده می
اش سنجش شکاف میان واقعیت و بازنمایی  اي وظیفه ت رسانهوجود ندارد؛ و مطالعا

ها  نیست بلکه تالش براي شناخت این نکته است که معانی به چه نحوي از طریق رویه
از دیدگاه هال، ما جهان را از طریق بازنمایی . شود هاي گفتمانی تولید می بندي و صورت

بازنمایی به گفته هال،  .)Calvert & Levis, 2002: 200(» کنیم سازیم و بازسازي می می
بخش اصلی فرایندي است که از طریق آن، معنا تولید و میان اعضاي یک فرهنگ، 

ها و تصاویر است که نماینده و  این امر مستلزم استفاده از زبان، نشانه. شود مبادله می
، بازنمایی به عبارت دیگر. اما مطمئناً فرآیند ساده و روراستی نیست. هاست بازنمود چیز

فرآیندي است که به وسیله آن، اعضاي یک فرهنگ، از زبان براي تولید معنا استفاده 
  در نتیجه، معنا، همیشه از فرهنگی به فزهنگ دیگر و از زمانی به زمان . کنند می

ها بیشتر به  به این علت که معنی در حال تحول است و رمزگان. کند دیگر تغییر می
کنند تا به صورت قوانین ثابت و غیر قابل نقض  ماعی عمل میصورت قراردادهاي اجت

)Hall, 1997(.  
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 هیچ چیز بهتر از ،شناسی براي نشان دادن ماهیت مسأله نشانه: شناسی نشانه
را مطرح ) گفتار(و پارول ) زبان(تمایز معروف بین النگ سوسور .    زبان نیستۀمطالع
. ه از پیش موجود و مستقل از افراد استالنگ نظامی از قواعد و قراردادهاست ک. کرد

اي  هاي نشانه این تمایز در نظام. پارول استفاده از النگ در هر مورد خاص است
غیرزبانی عموماً بین نظام و کاربرد، ساختار و امر واقع یا بین رمزگان و پیام خود 

 که ما آن نظام بود یعنی وقتی» زمانی هم«روش مطالعه سوسور مطالعه . دهد رانشان می
وجود دارد که به تحوالت نظام » در زمانی«در مقابل، روش . را در زمان منجمد کنیم

  .)35-36: 1378چندلر، (پردازد  در زمان می
شناسی معتقد است که تصویر را همانند هر واقعیت مادي هرگز  دانش نشانه

واقعیت . دها تحمیل کر توان بدیهی و مسلم فرض کرد و معناي آن را بر انسان نمی
. شود ها قابل درك می همیشه از طریق یک نظام معنایی خاص ساخته و براي انسان

شناسی در میان  برخی نیز معتقدند در هر فرایند ارتباطی یا تجربه معنایی، پاي نشانه
شناسی را بهتر  اند که نشانه پردازان اعتقاد داشته همین دلیل برخی از نظریه به. است

: 1385والکر و چاپلین، (سازد  را آشکار می» منطق فرهنگ«نیم که بدا» دانشی«است 
219(.  

ها که بیان کننده افکارند و از  از دیدگاه سوسور، زبان دستگاهی است از نشانه
هاي اداي ادب و احترام،  هاي نمادین، شیوه ها، آیین رو با خط، الفباي کر و الل این 

ترین این  ند فقط زبان، مهمهرچ. پذیر است عالئم نظامی و غیره سنجش
توان دانشی را در نظر گرفت که به بررسی نقش  به این ترتیب می. هاست دستگاه

  .)105: 1384ر، ککال(پردازد  ها در زندگی جامعه می نشانه
الگوي پیرس از نشانه شامل موضوع یا مصداق است که چنین چیزي اما 

معنا شبیه دال سوسوري است و نمود در . مستقیماً در الگوي سوسور وجود ندارد
زیرا : شباهت به مدلول است البته کیفیت تفسیر بی. تفسیر معنایی شبیه مدلول دارد

یک نشانه، خطاب به کسی «در نظر پیرس . خود یک نشانه در ذهن تفسیرگر است
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 بسط یافته به وجود  ۀاي معادل یا شاید یک نشان است، یعنی در ذهن آن فرد نشانه
 پیرس استدالل .)60- 61: 1387 چندلر،(نامیم    می را تفسیر نشانه  ما آنآورد که می
به نظر او، نشانه چیزي است که . ها معنا بخشند کند که مفسران خود باید به نشانه می

این با » .نشیند به چشم کسی، از بعد خاصی، یا دامنه معینی به جاي چیز دیگري می«
دانست،  پیرس معناشناسی را مهم می. ایر بودنظر سوسور در مورد کارکرد نشانه مغ

هاست، هرچند که منحصراً از  این جهان سرشار از نشانه«: کرد گونه که او تعبیر می آن
توان پیامی، یا به قول پیرس  دهیم، می هرچه را انجام می» .ها تشکیل نشده باشد آن

  .)1385آسابرگر، (اي تلقی کرد  نشانه
چون  او نیز هم. شناس ساختارگراست  یک نشانهروالن بارت بیش از هر چیز

براي بارت . ی زندگی اجتماعی استیسایر ساختارگرایان به دنبال کشف قواعد زیربنا
هارلند، (یابد  در پس امور روزمره زندگی معنا می» ها اسطوره«این قواعد در حضور  

هاست که   از نظر بارت زندگی اجتماعی حامل منابع عظیمی از نشانه.)81: 1380
توان به  ها می اشاره به قواعد زیربنایی زندگی فرهنگی دارند و با تحلیل این نشانه

چیزي که  ترتیب براي بارت، در زندگی اجتماعی آن بدین. شان پی برد معناي زیرین
هایی که ممکن است وجود داشته باشند و  چیز حائز اهمیت بود، نه آن» شود بیان می«

که  اي پیش از آن یاء در واقع در انتخاب ما در نظامی نشانهخودي اش معناي خودبه
ارجاع به خودشان داشته باشند، به چیز دیگري اشاره دارند و این خصلت و ماهیت 

قطعه گوشتی است که تنها » استیک«براي مثال در زندگی امروز آمریکایی . نشانه است
میت نیست، بلکه معناي اي که دارد حائز اه  خودش یعنی به جهت آثار غذاییرايب

اي است از قدرت، سالمت و قبراق  فرهنگی یافته است و به قول بارت استیک نشانه
  .)82- 81: 1380هارلند، (بودن، این قطعه گوشت معناي فرهنگی دارد 

بارت الگوي سوسوري را به تنهایی ناقص و فقط در برگیرنده معناي صریح 
اي  معناي اشیاء و ابزارها در پاره. فل مانده استها غا داند که از معناي ضمنی نشانه می
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اي  هاي انتزاعی وسیع و پیچیده موارد متضمن مراتب و شئون معنا شناختی و داللت
گیري معناي ضمنی عواملی چون  در شکل. است که به روندهاي فرهنگی وابسته است

تر از  البارت معتقد است فقط در سطوحی با. دخالت دارند... طبقه، سن، جنسیت و
وي . توان به سطح رمزگان معنی ضمنی دست یافت سطح معناي صریح است که می

بر . کند که چنین است معناي صریح نخستین معنی نیست، بلکه وانمود می«: گوید می
» .اساس این وهم، معناي صریح در واقع چیزي بیش از آخرین معناي ضمنی نیست

ا تکیه بر مفاهیم بازنمایی در پی یافتن در تحقیق پیش رو ب .)102 :1390سجودي، (
از این رهنمون . هاي رایج به تصویر کشاندن زنان دوم در متون سینمایی هستیم  کلیشه

بودگی آنان را در یابیم و همچنین   توانیم رویه بازنمایی زنان دوم، با تمرکز بر زن می
اند را مشخص  شده ذاتی و طبیعی در نظر گرفته ،هایی که در نمایاندن زنان کلیشه

  . کنیم
  

  روش تحقیق
ها در روند بازنمایی و تولید معنا، زبان نقش مؤثر و کلیدي دارد و  در ساخت کلیشه

آثار سینمایی از .سازد همین امر پرداختن به نسبت زبان و بازنمایی را ضروري می
بنابراین پردازند  هاي جامعه حاکم به تولید ایدئولوژي و معنا می طریق بازنمایی ارزش

توانیم، معنا و قرائت مرجح سینما را   است که می تنها درتحلیل  رمزگان فرهنگی
 ها در بازنمایی استخراج  در این مقاله نتایج با تمرکز برنقش زبان و نشانه .دریابیم

ها در کنار یکدیگر، به منظور ایجاد  بازنمایی، براي توصیف عمل چینش نشانه. اند شده
  . رود ها به کار می  و طبیعی ساختن آنمعانی و مفاهیم

شناسی به مثابه  دهد که نشانه هاي مطالعه تصاویر نشان می نگاه کلی به روش
در تعریف  .ترین الگوي روش شناختی مطالعات تصویر بوده است روشی کیفی، غالب

ق هایی است که از طری ها و نیز روش شناسی مطالعه قواعد استفاده از نشانه کلی، نشانه
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ها  ها و رمز هدف این علم نشان دادن نشانه. دنساز ها معانی خود را منتقل می آن نشانه
شوند و عملکردشان در  ها چگونه دیده می که رمز اي است و این در تمام متون رسانه

اي از  شناسی به منزله راهی براي تحلیل متون رسانه نشانه. خلق معانی چگونه است
اي داشته است که یکی از دالیل اصلی این امر، قابلیت به  اینده تاکنون تأثیر فز60دهه 

 از نظر .)25: 1380سلبی و کاودري، (شناسی در انواع متون است  کارگیري نشانه
هاي  هاي معنی یا نظام نشانه شناسی دنیاي عینی وجود دارد اما قابلیت درك آن به رمز

  .)152: 1384استریناتی، (عالئم، مانند زبان، بستگی دارد 
 در شناسی مطرح، الگوي بارت در این تحقیق از میان نظریات نشانه

. با تاکید بر الگوي سلبی و کاودري کمک بیشتري به ما خواهد کرد شناسی نشانه
هاي  شناسی درصدد فهم داللت بارت با رویکردي ساختارگرایانه و با استفاده از نشانه

وي براي شناخت معنا در متون از . ره برآمدها در فرهنگ و زندگی روزم معنایی نشانه
ها تاکید  شناسی استفاده کرد و بر اهمیت سرشت نمادین محتوا و مضامین رسانه نشانه

  .داشت
شناسی از زوایاي مختلفی به بررسی متن   در تحلیل نشانهسلبی و کاودري

را مد نظر قرار بندي، روایت  ها در الگوي خود سازه، عوامل تولید، رده آن. اند پرداخته
در تحقیق پیش رو از میان مفاهیم ذکر . اند اند و متن را بر اساس آن تحلیل کرده داده

سلبی و کاودري در .شده، مفهوم سازه براي بررسی متون سینمایی برگیده شده است
  :اند گونه توصیف کرده سازه را این» راهنماي بررسی تلویزیون«کتاب معروف خود 

 میزانسن و رمزهاي فنی:اراي دو وجه مهم استمفهوم سازه د. یک

پردازي، وسایل صحنه،  تحلیل میزانسن صرفاً مشتمل بر ابعاد تئاتري مانند صحنه
سلبی و کاودري رمزها و میزانسن را  . آرایی است ها و چهره رفتار با دیگران، لباس

  :دانند شامل چهار دسته زیر می
                                                

1. Roland Barthes 
2. Selby & Cowdory 
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 .افتد  در کجا اتفاق میکه مثالً واقعه این: پردازي صحنه) الف

 هاي آن عناصر موجود در صحنه و داللت: وسایل صحنه) ب

ها و حاالت چهره و در حالت کلی  مثالً ژست: رمزهاي ارتباط غیر کالمی) ج
 وضعیت قرار گرفتن بدن

  رمزهاي لباس) د
  :دومین وجه سازه عبارت از رمزهاي فنی سازه است که شامل موارد زیر است

که هر ) یا بسیار دور(نماي نزدیک، نماي متوسط و نماي دور : نمااندازه ) الف
  .هاي خود را در بردارد کدام داللت

  .انتخاب زاویه دوربین در پاسخ ما به موضوع تأثیرگذار است: زاویه دوربین) ب
بندي  بندي متقارن و ترکیب که خود به دو دسته ترکیب: بندي هاي ترکیب رمز) ج

در وسط تصویر » سوژه«بندي متقارن موضوع یا  در ترکیب. ودش نامتقارن تقسیم می
بندي نامتقارن  در ترکیب. گیرد و در دو طرف تصویر شبیه به هم هستند قرار می

  .گیرد موضوع عموماً در یک طرف قاب قرار می
که عناصري در صحنه وضوح داشته  گیري درباره این تصمیم: هاي وضوح رمز) د

  .مؤثر استباشند در برجسته سازي 
که به (که خود به دو شکل نورپردازي معمولی : هاي نورپردازي رمز) هـ

هاي تیره  که در آن قسمت(و نورپردازي تضادي ) شفافیت کلی تصویر اشاره دارد
  .شوند تقسیم می) طور شفافی سفیدند ها به ترین قسمت تصویر تقریباً سیاه و روشن

  هاي رنگ رمز) و
توان در جدول  گیرد را می فهوم سازه مدنظر قرار میچه از م طور کلی آن به

  : خالصه کردصفحه بعد
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  جدول دال و مدلول سازه
  مدلول  دال  سازه

   حیات- درام- احساس-عاطفه  نماي بسیار درشت
  نزدیکی و صمیمیت  نماي درشت
  رابطه شخصی با سوژه  نماي متوسط

  اندازه نما

  )بافت، فاصله عمومی(زمینه   نماي دور
   حاکمیت- قدرت-سلطه  سرازیر

  برابري  هم سطح چشم

  زاویه دوربین

   ناتوانی-ضعف  سرباال

  خوشبختی  روشن
  یأس  تیره

   دراماتیک-تئاتري  پرتضاد

  نورپردازي

   مستند- گرایانه واقع  کم تضاد
  بندي ترکیب  داراي حالت آرام  متقارن

  زندگی روزمره  نامتقارن
  »این«وجه به جلب ت  وضوح انتخابی
   غم غربت-رابطه عاشقانه  وضوح مالیم

  وضوح

  »همه«جلب توجه به   عمق میدان
   انگیزش- شوق-بینی خوش  ) قرمز- نارنجی-زرد(گرم 

   عقل-آرامش-بدبینی  ) خاکستري- سبز-آبی(سرد 

  رنگ

   فعلیت- گرایانه واقع   سفید-سیاه
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داند و  ها می امل رمزگانبارت متن را حاصل تع: گانه بارت رمزگان روایی پنج
هاي دخیل در ساز و کارهاي معنایی متن ارائه  گانه از انواع رمزگان بندي پنج نوعی طبقه

یا به قول خود بارت، فروپاشاندن آن؛ (روش او عبارت است از تقطیع داستان . دهد می
واحدهاي خوانش با طول کم ( واحد خوانش 561به ) اي خفیف آمده باشد گویی زلزله

. بر اساس پنج رمزگان تقسیم کردرا هاي متنی  و سپس تحلیل این دال) و بیش متفاوت
؛ معنایی )نقاط بازگشت در روایت(هرمنوتیکی : که عبارتند از) 147: 1387 سجودي،(
؛ )اجراهاي اصلی روایت(؛ کنشی )ها مضمون(؛ نمادین )رمزگان وابسته به رسانه(

  .)252: 1387لر،چند). (دانش اجتماعی پیشین(فرهنگی 
همه واحدهایی که « رمزگان هرمنوتیکی عبارت است از :1رمزگان هرمنوتیکی

هاي  شان عبارت است از طرح سؤال، پاسخ به آن سؤال و طیف متنوعی از رویداد نقش
را به تأخیر  بندي کنند و یا پاسخ به آن تصادفی که ممکن است یا سؤالی را صورت

» .سوي راه حل آن رهنمون کنند طرح کنند و ما را بهبیندازند؛ یا حتی معمایی را 
   .)17: 1387  ،سجودي(

مقصود رمزگان معنایی ضمنی است که از اشارات : 2ها رمزگان معنایی یا دال
هاي  گیرد و توسط دال بهره می) 149: 1387سجودي، (» هاي معنا بازي«معنایی یا 

  .شود خصوصی تولید می به
هاي قابل تشخیص است،  بندي یا ترکیب» بندي گروه«رمزگان : 3رمزگان نمادین

د و نشو هاي مختلف در متن تکرار می هاي متفاوت و به شیوه که به طور منظم در شکل
  . سازند بندي غالب را می سرانجام ترکیب

توانایی عقالنی تعیین نتیجه «ست، »ها کنش« مقصود رمزگان :1رمزگان کنشی
  ).150: 1387سجودي، (» عمل

                                                
1. HER: The Hermeneutic Code 
2. SEM:  The Code of Semes or signifiers 
3. SYM:  The Symbolic code 
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نام و مقتدر  ، جمعی، بی»اخالقی« این رمزگان به شکل صدایی :2ان فرهنگیرمزگ
یا خرد نامیده شده » پذیرفته شده«چه دانش  یابد که از جانب و درباره آن تجلی می

  .رمزگان فرهنگی مجراي ارجاع متن است به بیرون. گوید  سخن می،است
 به 1390 تا 1370ل هاي سینمایی است که از سا جامعه آماري این تحقیق فیلم

تر  تر و جامع براي بررسی دقیق. اند موضوع ازدواج مجدد و یا ازدواج موقت پرداخته
محتوایی برخی از آثار تولیدي با این مضمون، چهار  چنین کمبود وقت و کم ها و هم فیلم

فیلم شاخص که در آن به موضوع همسر دوم پرداخته شده است به عنوان نمونه بررسی 
شوکران، زن دوم، پاتو زمین نذار و زندگی : ها عبارتند از این فیلم. شدخواهند 
  .خصوصی

  
  هاي تحقیق یافته

در این مقاله مبناي تحلیل صحنه است، به این صورت که از هر فیلمی به بررسی 
 صحنه است 6هاي شاخص با حضور زن دوم پرداختیم که در هر فیلم تعداد آن  صحنه

شناسی و با استفاده از الگوي  ها را با تحلیل نشانه ده در صحنههاي بازنمایی ش و کلیشه
براي اختصار در این مقاله از . ري و رمزگان پنچ گانه بارت واکاوي کردیمدسلبی و کاو

  .شود هر فیلم تحلیل یک صحنه شرح داده می
  

 )1379(افخمی  فیلم شوکران به کارگردانی بهروز

  :صحنه منتخب با حضور زن ومرد
  .و محمود در پارك مشغول خوردن نهار و گفتگو هستندسیما 

  .فقط باید یه سر برم دفتر تهران: سیما -

                                                                                                              
1. ACT: The Proaretic 
2. REF: The Cultural Code or Refrence Code 
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  .دیدي سخت نبود: محمود -
  .گاهی وقتا مسلمونا هم باید مرخصی بگیرن. مرخصی خوبه: سیما -
  .زنه مسلمون مرخصی هم بگیره چنگی به دل نمی: محمود -
  ي؟گه بخوام نماز بخونم، بهم یاد میداَمن : سیما -
  هاي دریایی؟ خوریم؟ اژد امشب شام چی می) با پوزخند: (محمود -
 تو هم برو دنبال ، من میرم خرید براي پخت و پز،شام میریم خونه: سیما -
  گوشت با منه؟.  باید خونه باشی7 هر کاري داري، سر ساعت ،کارات

  :رمزهاي میزانسن
  چمن کاري پارك: پردازي صحنه

   موبایلوسایل صرف نهار،: وسایل صحنه
محمود بدون کت و با پیراهن و شلوار است که فضاي : رمزگان لباس

  .کند و سیما هم لباس روشن شادي به تن دارد تري ایجاد می صمیمانه
سیما لحن و نگاه مهرآمیزي دارد اما نگاه محمود نامطمئن : رمزهاي غیرکالمی

ر و جدي نگرفتن پوزخند محمود به سیما کنایه از تمسخ. است و حالتی معذب دارد
  .تمایل و تغییر سیما است

  :رمزهاي فنی
دهد و در نماي  نماي دور که بافت پارك  را نشان می. دور و نزدیک: اندازه نما

  .نزدیک شاهد حاالت چهره و احساسات بازیگران هستیم
  .سطح چشم که راوي فضاي عادي است هم: زاویه دوربین
یکی در میان شاهد چهره سیما و محمود متقارن در نماهاي نزدیک، : ترکیب بندي

  .دهد ها را نشان می هستیم که تقابل احساسات آن
  .کند روشن مایه و کم تضاد که وضعیت آرام و طبیعی محیط را بیان می: نورپردازي

بینی  لباس روشن سیما، نشان دهنده امیدواري او به ادامه رابطه و خوش: رنگ
  .کند هایش را ترسیم می  او به رابطه و تردیداما لباس تیره محمود بدبینی. اوست
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 رمزگان پنج گانه

رمزگان 
  هرمنوتیک

 دهد؟ چرا سیما مرخصی را به اسالم ربط می -

 خواهد نماز خواندن یاد بگیرد؟ چرا سیما می -

 گیرد؟  جدي نمینچرا محمود درخواست سیما را براي نماز خواند -

  خواهد آشپزي کند؟ چرا سیما می -
زگان رم

  ضمنی
خواهد که  تر شدن به محمود و جلب توجه او می سیما براي نزدیک -

گاه  او که تکیه. نماز خواندن یاد بگیرد و براي همسرش آشپزي کند
عاطفی براي خود یافته است، بیشتر تمایل دارد که زنی سنتی و مطیع 

 .همسر باشد

 او را کند و حرف محمود توجهی به عالقه سیما به نماز خواندن نمی -
محمود . دهد با پوزخند و شوخی در خصوص غذاي حرام پاسخ می

  .دهد اهمیتی به تغییر حالت سیما نمی
رمزگان 
  نمادین

 مرد/زن -

 غیرمذهبی/مذهبی -

 حرام/حالل -

 زن مدرن/زن سنتی -

  زن آزاد/زن مطیع شوهر -
رمزگان 
  کنشی

 رود؟ آیا محمود براي شام می -

 شود؟ آیا سیما مذهبی می -

  آموزد؟ ماز خواندن را به سیما میآیا محمود ن -

ب
تخ

ه من
حن

ص
  

رمزگان 
  ارجاعی

 .ارجاع به کلیشه زن مطیع همسر -

 .ارجاع به کلیشه زن سنتی -

  .اي براي همسرش ارجاع به بی اهمیت بودن زن صیغه -
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چه در سر سیما و محمود  اما آن. دهد این گفتگو به ظاهر در فضایی آرام رخ می
سیما که تا کنون آشپزي . سبت به یکدیگر داردها ن گذرد داللت بر تغییر وضعیت آن می

تصویري . کرده، براي نهار آشپزي کرده و قصد تهیه شام براي همسرش را هم دارد نمی
سیما براي نزدیکی بیشتر به محمود و مطلوب . که از کلیشه زنی سنتی مورد انتظار است

 به عالقه سیما به خواهد نماز خواندن یاد بگیرد، اما محمود توجهی شدن براي او، می
کند و حرف او را با پوزخند و شوخی در خصوص غذاي حرام پاسخ  نماز خواندن نمی

دهد و فکرش مشغول چیز دیگري  دهد، محمود اهمیتی به درخواست سیما نمی می
کند، ترك کردن سیماست، در حالی که سیما به  چه محمود به آن فکر می آن. است

محمود به تنوعی که خواستارش بوده رسیده است و ادامه . کرد اش فکر می تحکیم رابطه
محمود به تنهایی براي سرنوشت این ارتباط . داند این ارتباط را مناسب نمی

  .گیري کرده است تصمیم
مهندس خاکپور، دوست محمود متوجه ارتباط پنهانی او با سیما شده : زمینه متنی

 سیما ،هاي بعد از صرف نهار  صحنهدر. است و محمود از ارتباط با سیما پشیمان است
سیما با چادر و دسته گل وارد . رود خرد و محمود به طال فروشی می چادري مشکی می

هاي مهریه سیما را  شود اما محمود در خانه نیست و دسته گلی به همراه سکه خانه می
با گیر تلفن پیام خداحافظی   محمود بر روي دستگاه پیغام. کنار تلفن گذاشته است
  اش و اتمام رابطه با سیما، ضبط کرده است مضمون عالقه به خانواده

  
  بررسی بازنمایی زن دوم در این فیلم

رسد که با  او در ابتدا سرد، قاطع و آزاد اندیش به نظر می. سیما زنی مستقل است
ر که در جریان فیلم از او تصوی در حالی. کند پروایی با مردي متأهل ارتباط برقرار می بی

زنی آسان گیر، حساس نسبت به اختالفات طبقاتی و متعلق به طبقه فرودست اجتماع 
. اند بینیم سیما زنی تنهاست که مادر و برادرش مرده در پایان، می. شود ترسیم می



  

  
  

  
 187     بازنمایی زن دوم در سینماي ایران

گاهی عاطفی و  او در واقع به دنبال تکیه. مرگ و پدرش معتاد شده است شوهرش جوان
 .اجتماعی براي خود است

گاه است و خانواده مأمن،  سیما با وجود آزاد و مستقل بودن، مرد تکیهدر جهان 
او در جستجوي کانون گرم . شود پس آگاهانه و خود خواسته وارد ارتباط با محمود می

ست که بار اول تمایل او را در بازي با عروسک در فروشگاه  خانوادگی و مادرانگی
ست که او از محمود  مادرانگی، زمانیاوج این احساس . بینیم اسباب بازي فروشی می

مادري فداکار که حاضر است از همه چیز در . خواهد اي براي فرزندش می تنها شناسنامه
بینیم، او اهمیتی به حالل  در آغاز سیما را مقید به اصول دینی نمی .برابر فرزندش بگذرد

سادگی در او به . کند دهد و حتی عقاید دینی محمود را مسخره می و حرام نمی
اما او براي جلب حمایت . گوید خصوص خانه و ازدواج قبلی و خودکشی دروغ می

خواهد زنی مطلوب او  با خریدن چادر و ابراز تمایل براي یادگیري نماز میمحمود 
دین ابزاري براي رسیدن به . شود او به ظاهر تسلیم ایدئولوژي همسرش می. باشد

  .اهداف براي سیماست
او با رویه تهدیدآمیزي سعی در . خواهد که منفعل باشد د و نمیتوان سیما نمی

بازگرداندن محمود و حفظ فرزندش دارد، اما در نهایت این سیماست که تاوان تهدید 
گذارد  اش را در خانه محمود جا می دهد، بافتنی سیما به جبر تن می. دهد محمود را می

اي تلخ از  جان خود را در حادثهشود و  و از به آتش کشیدن خانه محمود منصرف می
  .نماید اي که خودخواسته نیز می حادثه. دهد دست می

سیما با پیش رفتن فیلم هر لحظه از قالب زن اغواگر دور شده و به سوي زن 
اش و  زنی که براي جلب حمایت مرد مورد عالقه. بودن و مادر بودن نزدیک می شود

  .دهد نش را از دست میحفظ فرزندش، با مظلومیت و در تنهایی جا
  
  



 
 
 
 
 
 
 

  1395 تابستان، 6شماره سال دوم، هاي نوین،  مطالعات رسانهفصلنامه      188

 

  ):1387 (سیروس الوندی کارگردانفیلم زن دوم به 
  صحنه منتخب با حضور زن دوم

  .شاپ هستند بهرام و مهتاب در حال صرف صبحانه و گفتگو در کافی
  . اونم تو پاتوق همیشگی،هیچی مثه صبحانه خوردن با تو نیست: بهرام -
  کنی؟ تو احساس گناه نمی: مهتاب -
  .اب تورو خدا شروع نکنمهت: بهرام -
  یعنی حتی حق ندارم حرفش رو بزنم؟: مهتاب -
  این آشیه که خودت پختی؟: بهرام -
  .خوري میلی تموم کاسه کاسه می تو هم داري با بی: مهتاب -
  .این حرف دل تو نیست: بهرام -
  زنی؟ مگه تو حرف دلت رو می: مهتاب -
  .زنم آره می: بهرام -
  بپرسه کجایی چی میگی؟» کتایون«نه و االن اگه اون موبایل زنگ بز: مهتاب -
بینیم  هایی که ما می گفتی هشتاد درصد ازدواج ، میبهرامیادته : مهتاب -

  .همین. هاست ان؟ زندگی من و کتایون هم یکی از اون هاي اعالم نشده طالق
ها و  تونه پر از ازدواج به، مییاین صفحه دوم شناسنامه هم چیز غر: بهرام -

  .شههاي ننوشته با طالق
  .)دهد خورد، اما بهرام پاسخ نمی موبایل بهرام زنگ می( -
  .جواب بده، همون جوري هم رفتار کن که انگار من پیشت نیستم: مهتاب -
دهد، بهرام با مادرش صحبت  دارد و به او می  را بر میبهراممهتاب موبایل ( -

  )شود به دیدار مادرش برود کند و مجبور می می
  چیزي شده؟: مهتاب -
  .گفت برم پیشش. دونم، خیلی ناراحت بود نمی: بهرام -
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  .رسی خیلی خب، پس من میرم دیگه، تو هم از بزرگراه بري زودتر می: مهتاب -
  .رسونمت من که می: بهرام -
تونیم مثل سابق   وقتی نمی، بهتره دیگه از این جور قرارها با نذاریم،نه: مهتاب -

  .با هم باشیم، بهتره همینش هم نباشیم
  

  :نسنرمزهاي میزا
  کافی شاپ: پردازي صحنه

  وسایل صرف صبحانه، گل رز روي میز : وسایل صحنه
  .هاي معمولی و زمستانی لباس: رمزگان لباس

بازي بازي کردن مهتاب . چهره اندوهگین و ناراحت مهتاب: رمزهاي غیرکالمی
نگاه مهتاب به انگشتري که بهرام برایش خریده . نگرانی و ناراحتی بهرام. اش با صبحانه

  .کند می
  :رمزهاي فنی

ذات  در نماي نزدیک هم با ایجاد هم. نماهاي دور، متوسط و نزدیک: اندازه نما
نماي متوسط حاالت و احساسات بهرام . شود ها نمایش داده می پنداري اندوه شخصیت

نماي دور هم براي معرفی فضاي کافی .  دهد نشان میرا و مهتاب نسبت به یکدیگر 
  .کار رفته است ب و بهرام در آن حضور دارند، بهشاپی که مهتا

  .نشانگر برابري و واقعی بودن ماجراست: سطح دوربین هم: زاویه دوربین
  .شاپ فضاي عادي کافی: نامتقارن: ترکیب بندي

. دهنده وضعیت طبیعی و واقعی است که نشان: روشن مایه و کم تضاد: نورپردازي
  .باشد ، میاند پیشتر در این فضا تجربه کردهروشنی محیط نشانگر خوشبختی که زوج 
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بهرام .  از اندوه فراوان، ناامیدي و بدبینی او داردنهاي تیره مهتاب، نشا لباس: رنگ
دهد  او به امکان حضور   می اي و پلیور کرمی رنگ به تن کرده که نشان هم اورکت قهوه

  .بین است مهتاب خوش
  گانه رمزگان پنج

رمزگان 
  منوتیکهر

 زند؟ چرا مهتاب درباره احساس گناه حرف می -

 خورد؟ داند که بهرام می چرا مهتاب این وضعیت را آشی می -

خواهد بهرام با تلفن طوري صحبت کند که گویا  چرا مهتاب می -
 او حضور ندارد؟

  گونه نیست؟ چرا مهتاب حاضر به ارتباطی این -
رمزگان 
  ضمنی

هاي مادرش و کتایون  ل کنشمهتاب به طور ضمنی بهرام را منفع -
داند و او را در خاتمه ندادن به ارتباطش با کتایون مقصر  می
 .داند می

داند، اما  اش را با کتایون طالق اعالم نشده می بهرام زندگی -
 .زند حرفی از جدایی از او نمی

  .مادر بهرام توانایی قانع کردن بهرام را دارد -
رمزگان 
  نمادین

 طالق/ازدواج -

 وجدان آسوده/ناهاحساس گ -

  ارتباط محدود/ ارتباط آزادانه -
 علت دیدار مادر بهرام با او چیست؟ -  رمزگان کنشی

  ماند؟ آیا مهتاب سر حرف خودش می -

ب
تخ

ه من
حن

ص
  

رمزگان 
  ارجاعی

 .ارجاع به کلیشه مادر قدرتمند خانواده -

یکی شرعی و دیگري در حکم . ارجاع به مرد با دو همسر -
  .معشوقه
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در . شان هستیم ت بهرام و مهتاب در پاتوق همیشگیدر این صحنه شاهد مالقا
بریم که مهتاب بهرام را در خصوص او و کتایون  خالل گفتگو به طور ضمنی پی می

مهتاب این . داند او به طور ضمنی بهرام را مقصر وضعیت پیش آمده می. داند منفعل می
اش را با کتایون  ه زندگیک بهرام نیز با این. آورد زمان را تاب نمی ارتباط مخفیانه و هم
زند و خواستار ارتباط با مهتاب و  داند، حرفی از جدایی از او نمی طالق اعالم نشده می

  .در تماس تلفنی مادر بهرام با او، شاهد اثرگذاري مادر بهرام هستیم. کتایون است
او براي مهتاب نمونه . بهرام صبح زود درب منزل مهتاب منتظر اوست: زمینه متنی

 .گشتري را خریده که در ابتداي فیلم درون چاه آشپرخانه افتاده استان

  
 زن دوم این فیلم، مهتاب کسري زنی :بررسی بازنمایی زن دوم در این فیلم

مستقل است که پس از جدایی اجباري از پسرعمویش به عقد موقت بهرام درآمده 
ام سه سال زندگی او زنی احساساتی است که حاصل خود را از ارتباط با بهر. است

او در گذشته و حاال با حضور همسر اول بهرام، مانع آشکار کردن . داند عاشقانه می
خواهد به نام زن دوم  مهتاب که زنی سنتی نیست، نمی. شود رابطه توسط بهرام می

  .خوانده شود و نامادري فرزند بهرام باشد
هایی  ، در صحنهست پایبند اصول دینی. شود مهتاب هرچند مذهبی معرفی نمی

مهتاب .رود گیرد و در شیراز براي زیارت به حرم شاه چراغ می تسبیح به دست می
اش باشد، اما خودخواهانه به جاي  خواهد که منفعل تصمیمات دیگران در زندگی نمی

کند و بار دیگر جریان  بار عقدنامه را بدون اطالع او فسخ می گیرد، یک بهرام تصمیم می
کند و  او فرزندش را محروم از مهر پدري بهرام می. دهد به او اطالع نمیاش را  بارداري

 با وجودرسد که مهتاب  در نهایت به نظر می. کند با فداکاري مادرانه او را بزرگ می
او براي حفظ همسر و زندگی مشترکش . اش، منفعل حضور کتایون شده است خواسته
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 رل قربانی  به جاي تصمیمات منطقی،هاي احساسی، گیري کند و با تصمیم تالشی نمی
  .دهد  و زندگی مشترکش را خاتمه میگیرد را بر عهده می

 و  مهتاب بر خالف کلیشه رایج در سینماي ایران در ابتدا زنی اغواگر معرفی نشده
سعی در ویرانی زندگی همسر اول مرد داستان ندارد، اما در نهایت تصویري از زن 

  .کند ا ارائه میدیده و مادر فداکار ر ستم
  

  :)1388(ی ایرج قادري کارگردانفیلم پاتو زمین نذار  به 
  صحنه منتخب با حضور زن دوم 

  .لیال و پاشا در پارك مشغول گفتگو هستند
  .گیرم  یه جایی برات می،خوام تو اون خونه بمونی دیگه نمی: پاشا -
  .خوام به خاطر من خودتو تو دردسر بندازي نمی: لیال -
 ،االن حرفی نزن. کنم فردا میریم محضر رسماً عقدت می  پس،خوام یمن م: پاشا -

گه یه روزي اتفاقی براي من افتاد خوام اَ  نمی، سی سال توفیر سن داریم،فقط گوش کن
  . خرم  اگرم بشه می،کنم  خونه واست رهن می، یهآواره بشی

  .خوام بیدار شم  نمی،حتی اگه خوابم باشه، خواب قشنگیه: لیال -
  

  :اي میزانسنرمزه
  پارك: پردازي صحنه

  نیمکت پارك: وسایل صحنه
پالتوي . لباس مشکی و ساده لیال نشان از ناراحتی و ناامیدي اوست: رمزگان لباس

  .مشکی پاشا هم نشان از مصمم بودن او در تصمیمش دارد
اندوه لیال در آغاز گفتگو و شادي بسیار او از پیشنهادي که : رمزهاي غیرکالمی

  .دهد راي عقد دائم میپاشا ب
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  :رمزهاي فنی
نماهاي نزدیک براي نشان دادن احساسات و . نماهاي نزدیک و متوسط: اندازه نما

  .دهد دو را نشان می اند و نماي متوسط کنش میان آن هاي فردي لیال و پاشا به کار رفته کنش
  .سطح دوربین، نشانگر برابري و واقعی بودن ماجراست هم: زاویه دوربین

  .دهنده زندگی روزمره و عادي است نامتقارن، نشان: رکیب بنديت
روشن مایه و کم تضاد که نشان از امیدي دارد که میان لیال و پاشا : نورپردازي
  .ایجاد شده است

  .دهد لباس مشکی لیال اندوه و ناامیدي او را نشان می: رنگ
  

رمزگان 
  هرمنوتیک

 .خواهد که او را به عقددائم خود درآورد پاشا براي حمایت از لیال ، می -

  .لیال حاضر است با نادیده گرفتن خودش، دردسري براي پاشا ایجاد نکند -
رمزگان 
  ضمنی

خواهد پاشا  شود که نمی لیال به طور ضمنی زنی فداکار معرفی می -
 .خاطر او به دردسر بیفتد به

همه حالی از خواهد که در  پاشا در پی ارتباطی دائمی با لیالست و می -
 .کند او حمایت کند اما صحبتی از خانواده خود نمی

  .پندارد را رویا می شود که آن قدري از پیشنهاد عقددائم خوشحال می لیال به -
رمزگان 
  نمادین

 مرد/زن -

 عقد دائم/ عقدموقت -

 عدم حمایت/ حمایت -

  خودخواهی/ فداکاري -
رمزگان 
  کنشی

 شود؟ آیا لیال همسر رسمی پاشا می -

  شوند؟ خانواده پاشا از این ارتباط خبردار میآیا  -

ب
تخ

ه من
حن

ص
  

رمزگان 
  ارجاعی

 .ارجاع به حمایت عاطفی و مالی مرد از زن -

 .ارجاع به تصویر مرد سنتی حامی زن -

  .ارجاع به واقعیتی که مثل رویا شیرین است -
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لیال . خواهد لیال را به عقد دائمی خود درآورد در این صحنه شاهدیم که پاشا می
خاطر او به دردسر  خواهد پاشا به شود که نمی ی زنی فداکار معرفی میبه طور ضمن

که سبب زحمتی براي پاشا  دهد در همین وضعیت باقی بماند تا این او ترجیح می. بیفتد
دو،  پاشا که در پی ارتباطی دائمی با لیالست و با توجه به اختالف سنی میان آن. شود
کند و  پاشا صحبتی از خانواده خود نمی.  کندخواهد که در همه حالی از او حمایت می

قدري از پیشنهاد عقددائم  او به. دهد لیال نیز نسبت به این امر توجهی نشان نمی
پاشا در . خواهد تمام شود پندارد که نمی را چون رویایی می شود که آن خوشحال می

د قرار داده بود، حالی که پیشتر  از این، رفتار لیال و حاجی نعمتی را مورد انتقاد خو
خواهد لیال را به  توجه به خانواده و آبرویش می حاال خود در مسیري قرار گرفته که بی

  .عقد دائم خود درآورد
گرفتن را قبول   پس از این صحنه شاهدیم که پاشا درخواست رشوه: زمینه متنی

پندارد که او از  کند و لیال می پاشا پیش از قرار با لیال در محضرخانه تصادف می. کند می
  .تصمیمش منصرف شده است

زن دوم این فیلم، لیال زنی بیوه و مطلقه  : در این فیلمبررسی بازنمایی زن دوم
هاي مشهوري همچون داستانمانند سري عشق پیرانهداستان عشق پاشا به او، . است

تی لیال هرچند که درآمد مستقلی ندارد و به سخ. آوردرا به یاد می» شیخ صنعان«
او براي . کند، اما بیش از نیاز مالی، نیاز به حمایت عاطفی دارد هاي خود را تأمین می نیاز

طور پنهانی به عقد موقت مردي مسن  گریز از حرف مردم و تنها نماندن حاضر است به
  .درآید

خواهد که در زندگی همسرش مزاحمتی ایجاد کند و  او که زنی فداکار است، نمی
او . کند  بدون مبارزه، تسلیم شرایط شده و ارتباطش را با پاشا قطع میبا بروز اختالف،

او . در جستجوي سایه و حمایت مردي در کنارش و تشکیل کانون خانوادگی است
  .اش بازگردد دهد نزد خانواده شود، ترجیح می که مجبور به ترك پاشا می  زمانی
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با همسر اول پاشا محبت و گرمی لیال و آرامش او، حتی در هنگاه مواجهه 
که عاشق او  بسته پاشاست اما بیش از آن مند و دل لیال هرچند عالقه. گیر است چشم

که پاشا قادر نیست از او حمایت کند، از  باشد، دلبسته حمایت مردانه اوست و زمانی
حضور لیال براي پاشا چون آزمونی در جهت شناخت . رود زندگی پاشا بیرون می

اي که حاضر به دریافتش نبوده را قبول و با  ز عقد لیال رشوهاو پس ا. خویش است
لیال انگیزه مالی از آغاز . کند اش را دچار بحران می آشکار شدن موضوع لیال، خانواده

  .این ارتباط ندارد، اما این مسیر شروعی براي لغزش پاشا و پذیرفتن رشوه است
تواند بر زندگی اشا که میگیري لیال براي جدایی از پتصمیمچند در نهایت  هر

گرایی فیلم که تالش  تم اخالقهسه رأس این مثلث عشقی تأثیرگذار باشد، در سای
نقش لیال به . رنگ میشودهاي پاکیزه و پندآموز باقی بماند، کمکند زیر لواي ملودرام می

عنوان رأسی از این مثلث عشقی به سادگی و بدون جدال با توافق کردن در خصوص 
  .رسد  به پایان میطالق

  
  ):1391 (بخش محمدحسین فرحی کارگردانفیلم زندگی خصوصی به 

  صحنه منتخب با حضور زن دوم
  .مشاجره ابراهیم و پریسا در خانه پریسا

  کردي؟ تو خونه من چه غلطی می: ابراهیم -
  . خودش دعوتم کرد،مگه خانمت بهت نگفت باهم دوست شدیم: پریسا -
یار، براي چی رفتی سراغ زن من؟ چی تو مخت مسخره باي در ن: ابراهیم -

  گذره؟ ها؟ می
تو چرا توهم داري؟ تو وقتی حاضر نیستی مسئولیت کاري که کردي : پریسا -

  .قبول کنی منم مجبورم
  کدوم مسئولیت؟: ابراهیم -
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  .اي که تو شکم منه مال توست  بچه،که یادت رفته تو مثه این: پریسا -
 خودت ،یه غلطی بکن.  برو کورتاژ کن؟شمگه من بهت نگفتم بنداز: ابراهیم -
  .نکردي
  .خوام نگهش دارم که می براي این: پریسا -
   فهمیدي؟،پس دیگه به من ربطی نداره: ابراهیم -
تونی  نمی.  ما دیگه االن جزیی از زندگی توییم،اتفاقاً به تو ربط داره: پریسا -

  .مارو نادیده بگیري
  فهمی داري چی میگی؟ تو می: ابراهیم -
فهمم، چرا یه دفعه انقدر رفتارت عوض شد؟ از چی ترسیدي  آره می: پریسا -

  تو؟ از اون زنت که مثه شیر برنجه؟ آره؟
  . مریض،تو مریضی: ابراهیم -
مریضم که خوام . جوري رفتار کنی ذارم باهام این آره مریضم که نمی: پریسا -

  .ببین مجبورم نکن همه چیزو به زنت بگم. مادر بشم
لی که یقه پریسا را گرفته، چاقو را به نشانه تهدید به سمت در حا: ( ابراهیم -

پاتو از زندگی من بکش . کشم من تکلیف بدونم یکی رو بکشم، می.) برد گردن او می
  .بیرون

  اینم جز احکامه؟) پس از رهایی از دست ابراهیم: (پریسا -
  .آره: ابراهیم -
  گفته؟هایی که اسالم امثال شماها  اینم از همون راه حل: پریسا -
  .فهمی حرف دهنت رو نمی) در حال خروج از منزل پریسا: (ابراهیم -
  

  :رمزهاي میزانسن
  خانه پریسا: پردازي صحنه

  چاقوي آشپزخانه:  وسایل صحنه
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کت و شلوار رسمی ابراهیم، داللت بر جدي بودن او و مصمم : رمزگان لباس
 او به آراستگی پیش ست و لباس پریسا هم لباسی راحتی. گیري دارد بودنش در تصمیم

  .نیست
. ست ابراهیم عصبانی و خشمگین و پریسا نارحت و عصبانی: رمزهاي غیرکالمی

  .پس از این تهدید پریسا به وضوح ترسیده است. کند ابراهیم با چاقو پریسا را تهدید می
  :رمزهاي فنی

 براي عمدتاً نماهاي مربوط به جدال ابراهیم و پریسا: متوسط و نزدیک: اندازه نما
نماهاي نزدیک نیز براي . روایت کردن وضعیت آن دو نسبت به یکدیگر متوسط است

  .دادن خشم و تهدید و ترس به کار رفته است نشان
  .نشانگر برابري و واقعی بودن ماجراست: سطح دوربین هم: زاویه دوربین
  .زندگی روزمره و طبیعی: نامتقارن: ترکیب بندي

که فضاي گرم خانه پریسا را به تصویر ::  تضادروشن مایه و کم: نورپردازي
  .کشد می

پریسا لباسی با رنگ خنثی و شالی با رنگ سبز تیره به تن کرده که حاکی از : رنگ
کت و شلوار ابراهیم نیز تیره است و . ناامیدي، بدبینی و وضعیت آشفته و معلق اوست

  .کند جدیت او را در خصوص تهدید و تصمیمش منعکس می
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  گانه رمزگان پنج
رمزگان 
  هرمنوتیک

 پذیرد؟ چرا ابرهیم مسئولیت خود را در قبال فرزند پریسا نمی -

  کند؟ چرا ابراهیم پریسا را تهدید به کشتن می -
 .داللت ضمنی بر مسئولیت پدري ابرهیم نسبت به فرزند در راه پریسا -  رمزگان ضمنی

 .ام اسالمی در جهت منافع خودداللت ضمنی بر تعبیر ابراهیم از احک -

  .داللت بر مظلوم واقع شدن زن در برابر تصمیمات مرد -
 مرد/ زن -  رمزگان نمادین

 نگه داشتن فرزند/ سقط جنین -

 پذیري عدم مسئولیت/ پذیري مسئولیت -

 حمایت/ تهدید -

  برمال ساختن راز/ کاري پنهان -
لیت فرزندش را به عهده شود، مسئو باید دید که آیا ابراهیم حاضر می -  رمزگان کنشی

 بگیرد؟

 ست؟ آیا تهدید ابراهیم جدي -

 شود؟ آیا پریسا حاضر به سقط جنین می -

  آیا پریسا موضوع را به همسر ابراهیم خواهد گفت؟ -
ب

تخ
ه من

حن
ص

  
ارجاع به مسئولیت پدري، ابراهیم حاضر به قبول مسئولیت در قبال  -  رمزگان ارجاعی

 .پریسا و فرزند در راه او نیست

پریسا رفتار ابراهیم را تعبیر .  گرفتن از احکام اسالمارجاع به فاصله -
 .داند سودجویانه ابراهیم از اسالم می

 حتی قتل دست ،ابرهیم حاضر است براي حفظ منافعش به هر کاري -
  .بزند

    
در سطح نخست شاهد جدال ابراهیم و پریسا و تهیدي پریسا با چاقو هستیم که 

اما . ریسا براي بقاي فرزندش و حفظ رابطه داردگیر پ به طور ضمنی نشان از تالش نفس
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دهد  داند، با تهدید به قتل پریسا نشان می ابراهیم که این رابطه را از پیش تمام شده می
پریسا، به عنوان زنی فداکار . که براي رسیدن به هدفش حاضر به انجام هر کاري است

فرزندش نادیده گرفته اش از سوي پدر  شود که عشق مادرانه و مظلوم بازنمایی می
پذیري با تهدید پریسا سعی در پاك  از سوي دیگر ابراهیم به جاي مسئولیت. شود می

 هنوز همان ،ها  گذشت سالبا وجوداو . اش، حذف پریسا و فرزندش دارد کردن گذشته
در جهان بینی ابراهیم، پریسا دیگر . شخصیت خشن اوایل انقالبش را حفظ کرده است

  . نیست، مانع زندگی آسوده اوستاي او صیغه زن
اي به  با نقشه. پریسا مشغول تعقیب ابراهیم و خانواده او شده است: زمینه متنی

کند و با دعوت فروغ به خانه ابراهیم  عنوان ناشناسی خیرخواه به فروغ کمک می
ابراهیم پس از ورود به خانه و مشاهده پریسا به همراه همسرش متعجب و . رود می

  .کند شود و همسرش را به علت راه دادن فردي غریبه به منزل مأخذه می ه میپاچ دست
او خواستار حفظ فرزندش است و براي برگرداندن . پریسا زنی درمانده است

این رفتار تهدیدآمیز او هشداري براي . کشیده استرا  نقشه دوستی با زن او ،ابراهیم
ه زن ابراهیم نزدیک شود و پرده از ماجرا تواند ب ابراهیم است که نشان میدهد، پریسا می

ست، حاضر است براي حفظ منافع خود، و مسیري که  ابراهیم که مرد خشنی. بردارد
  . بیند حتی به قتل دست بزند خود صالح می

  
زن دوم این فیلم، پریسا زندي، زن مستقل و :بررسی بازنمایی زن دوم در این فیلم

او در خارج از کشور به کار تجارت . ر سر داردست که سوداي نویسنده شدن د مدرنی
پروایی و اغواگري  او با بی. است پرداخته و در کنار آن به نویسندگی نیز مشغول بوده می

   .شود سعی در جلب نظر ابراهیم کیانی دارد اما در نهایت دلباخته او می
ازدواج را داند و  که خود را آزاد و مستقل می در جهان بینی پریسا با وجود این

او که در ابتدا . مانع آزادي، حضور مردي حامی و زندگی عاشقانه اهمیت زیادي دارد
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سعی در جلب نظر ابراهیم براي همکاري مطبوعاتی داشته، با دلبستگی به او خواستار 
اش،  پریسا با مطلع شدن از بارداري. حضور ابراهیم و تشکیل زندگی مشترك است

پریسا زنی مطلقه است که همسر سابق . داند ف خدا میاي از طر فرزندش را هدیه
او شیفته مادر شدن است و اوج این احساس . داند خودش را مانع مادر شدنش می

اي براي  چه دارد در قبال شناسنامه ست که حاضر است از هر آن مادرانگی، زمانی
اما در نهایت داند  که پریسا خود را مقید به اصول دینی نمی در حالی. فرزندش بگذرد

  .اندیشد اوست که به عقوبت اعمال و گناه می
جنگد، در ابتداي داستان براي برقراري ارتباط با ابراهیم و  پریسا براي هدفش می

پریسا براي رسیدن به هدفش، . چاپ داستانش و در جریان فیلم براي حفظ ارتباط با او
ما در نهایت اوست که مقهور کار گرفتن هرنوع ترفند و تهدیدي ندارد ا ابایی از به

  .شود تهدید و ظلم ابراهیم می
او از زنی اغواگر در ابتداي داستان، به زنی عاشق و مادري فداکار در جریان 

  .رسد شود و در نهایت با قصاوت ابراهیم، مظلومانه به قتل می داستان بدل می
 

  نتایج تحقیق
تولید آثار انسیل الزم براي موضوعی است تکراري اما بالقوه جذاب که پتزن دوم، 

 ایران، گویی سینمايالبته در مناسبات داستان. کند فراهم میرا ان سازفیلمدیدنی توسط 
شان هاي سینمایینویس در روند کنش کاراکترها و داستان نامه کارگردان و فیلمعمدتاً

پردازي  یت و شخص و معلولییعلّ روابط هاي سینمایی را بدون ترین کلیشه خام دستانه
هاي رایج  هایی با این مضمون با استفاده از کلیشه افکنی در فیلم گره. برند کار می به

  .گیرد سینمایی صورت می
سوگیري محتوایی و ساختاري در ارائه تصویر زن دوم در سینما با استراتژي 

ازي س سازي گفته شد، کارکرد کلیشه چه از کلیشه بر مبناي آن. سازي همسو هستند کلیشه
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هاست که در تصویر زن دوم در سینما به  ها و ذاتی جلوه دادن آن تفاوت تقلیل تفاوت
  .کرات شاهد آن هستیم

جویی جنسی، ارتباط پنهانی، یافتن پایگاه خانوادگی و  هاي رایج نظیر لذت کلیشه
اجتماعی خصوصاً براي زنی مطلقه، استفاده از عنصر مادرانگی، اغراق و ارائه تصویري 

ها  لغه آمیز از مظلومیت و اغواگري بدون هیچ تعادل منطقی و قطبی سازي شخصیتمبا
هاي  با نمایش رفتاري فداکارانه یا همراه با خودخواهی صرف از این دست سوگیري

  .ست محتوایی
هاي زیر مشخص  در نگاه کلی به بازنمایی زن دوم در آثار مورد بررسی کلیشه

  : شدند
هاي سینمایی زنان دوم، عمدتاً زنانی فعال،  ین روایتدر ا: زنان مدرن و مستقل

ها عمدتاً داراي پایگاه  آن. مشارکت جو، آزاداندیش و مصر بر احقاق حقوق زنان هستند
ها با وجود  آن. اند اجتماعی و اقتصادي هستند و بشخصه صاحب درآمد اقتصادي

. خانوادگی هستندگاه عاطفی و کانون  استقالل شخصیتی و مادي، در جستجوي تکیه
چه که در ورود به این رابطه براي زنان اصالت دارد، یافتن پایگاه عاطفی و حضور  آن

 سنتی این زنان و با وجود عدم  حتی در نمونه. مردي به عنوان همسر در کنارشان است
گاه مادي در مقابل  چون لیالي فیلم پاتو زمین نذار، اهمیت تکیه استقالل مالی زن، هم

  .رسد نظر می گاه عاطفی ناچیز به تکیه
اي هستند که در زندگی   زنان دوم به تصویر درآمده، زنان مطلقه:زنان مطلقه

ها تحت شرایط مردساالر مجبور به  آن. اند مشترك پیشین خود مورد ستم واقع شده
در ارتباط پیشین زنان منفعلی هستند که اکنون به دنبال حق . اند طالق یا طالق داده شده

پذیر هستند که به سختی در  زنان مطلقه، آسیب. اند خود و کنش در جهت حفظ رابطه
هاي عاطفی خود  آنان عمدتاً مجبور به سرکوب نیاز. شوند عرف اجتماعی پذیرفته می

به همین علت مجبور به ارتباط با مردان  .یابند شوند و امکان ازدواج مستقل نمی می
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براي ها  مطلقهاما در نهایت . شوند شکیل خانواده میها براي ت متأهل و ازدواج با آن
  و نه ازدواجهستند داوطلبانی براي ایجاد روابط جنسی هکشوند   میبه زنانی بدلمردان 

  .  دائم
ها  آن. پروا هستند  زنان دوم در ایجاد ارتباط با مردان بی:پروایی اغواگري و بی

این . کنند طی صمیمانه و گرم برقرار میها ارتبا بدون در نظر گرفتن تأهل مردان با آن
هاي زنانه سعی در جلب توجه مردان  زنان با اغواگري آگاهانه و استفاده از جذابیت

این ارتباط تنوعی در . اي دارد سزایی براي آغاز چنین رابطه دارند که این امر تأثیر به
 مطلقه هستند، نیز کننده این نیاز در زنان دوم که عموماً زندگی جنسی مردان و برطرف

در حالی که زنان به مرور فارغ از جاذبه جنسی در پی جایگاه همسري براي . باشد می
در پایان . باشند یابی از این ارتباط در پی قطع روابط خود می خود هستند، مردان با کام

 و برعکس، تپناه اس پذیر و بی زن اغواگر تا چه حد آسیبشود که  ها، دیده می فیلمین ا
  . و نابخشودنیقهرمان مذکر آن تا چه میزان دیوسیرت

چه تنهایی مدرنی که پریسا .  زنان دوم به تصویر درآمده، زنانی تنها هستند:تنهایی
این تنهایی، . کشد، چه تنهایی سنتی لیال در پاتو زمین نذار در خصوصی به تصویر می

ها را به  ي عاطفی اولیه، آنها در کنار دور بودن از کانون خانوادگی و عدم تأمین نیاز
دهد که بخشی از این تنهایی را پر کنند و حامی این  سمت ارتباط با مردانی سوق می

هاي  هاي اساسی بشر پس از نیاز نیاز به حمایت عاطفی و امنیت از نیاز. زنان باشند
شوند، در  هاي خود حمایت نمی این زنان که از سمت خانواده. فیزیولوژیک اوست

 به مردان متأهل پناه ،ي امنیت و تأمین نیاز عاطفی خود و فرار از تنهاییجستجو
  .برند می

هاي این متون سینمایی، سیر تحول زنان، از   در روایت:شدن و مظلومیت تبرئه
این زنان در جریان داستان، با . شود هایی اغواگر به زنانی مظلوم مشاهده می شخصیت

ه، به زنانی مظلوم در پی تشکیل خانواده بدل درگیري عاطفی، از اغواگري دور شد
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ها و  ند سبب ایجاد کنش هستاین تمایل که مردان عمدتاً با آن مخالف. شوند می
ها گاهاً با  اوج مظلومیت آن. شود ها به زنان ظلم می شود که در آن هایی می درگیري

 زنان نیز سهم در جریان این تحول عمدتاً بارداري. ها همراه است تصاویري از مرگ آن
رحمی و نادیده گرفتن زن دوم، در ترسیم مظلومیت زن دوم  مردان با بی. سزایی دارد به

  .نقش پررنگی دارند
شوند و مردان عمدتاً در نقش  زنان در سیر تحوالت داستان به تدریج تبرئه می

گاشته در ابتدا و در ورود به رابطه زنان به طور ضمنی مقصر ان. شوند گر ترسیم می ستم
هاي  در انتهاي این روایت. شوند شوند اما در پایان داستان آنان از این تقصیر تبرئه می می

. کند دلی می سینمایی بیننده با زن دوم بیش از هر کاراکتر دیگري در فیلم احساس هم
احساس پارادوکسیکالی که در ابتدا در خصوص وضعیت زن دوم  و ارتباط پنهانی او 

  .شود انتها با دلسوزي براي او جایگزین میوجود دارد، در 
 مادر شدن زنان دوم، از آنان تصویري فراسوي اغواگري و با تقدس :مادرانگی

ها  آن. ست براي تداوم زندگی مشترکشان فرزند این زنان، امیدي. سازد مادرانگی می
اند  یشوند، مادران تدبیري در خصوص بارداري می هرچند که از سوي مردان متهم به بی

با وجود تأکید مردان . ست به خاطر فرزندشان بگذرند چه در رابطه که حاضرند از هر آن
ها براي  اهمیت جلوه دادن سقط، آن بر سقط جنین و استفاده از احکام دینی در جهت بی

باردار شدن براي زن دوم، . کنند حفظ فرزند و یادآوري مسئولیت پدري تالش می
  .ده استنویدي براي تشکیل خانوا

ست که  بارداري زنان، از جمله نقاط عطف در این متون روایی است و رخدادي
تقابلی که در آن زن دوم و مرد باید در خصوص ادامه رابطه و . شود بحرانی تلقی می

این بارداري، با حضور فرزند، رابطه را از . طور جدي تصمیم بگیرند تشکیل خانواده به
به . کند و آغازي براي تشکیل خانواده است انه خارج میباز شکل پنهانی و شاید هوس

همین دلیل زنان سرسختانه در پی استمرار این ارتباط و حفظ کودك خود هستند و 
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در این تقابل، از زنان مادرانی . مردان در جستجوي اتمام این ارتباط و سقط جنین
  .شود رسیم میرحم ت  غیرقابل انعطاف و بیاي ، چهرهمرداناز معصوم و مصمم و 

هاي مرکزي مورد توجه قرار   در این متون دین به عنوان یکی از دال:داري دین
گرایی و دین و استفاده از احکام دین در جهت منافع  تقابل میان اخالق. گرفته است

نشینی میان  ها با ایجاد هم در این فیلم. ها هستند شخصی از عوامل تعیین کننده روایت
 احکام آن در جهت منافع شخصی، اخالقیات مورد سؤال قرار دین و استفاده از

در متون سینمایی زنان دوم عمدتاً مقید به اصول دینی نیستند اما در نهایت به . گیرد می
در این . شوند تر می رسد که آنان با گرایشات اخالقی خود به ذات دین نزدیک نظر می

  .نقش پررنگی داردنیز سیر عنصر مادرانگی 
توان گفت که در  ها، می وص وجه دینی عقد موقت در جریان این فیلمدر خص

اصل رابطه مسئله شرعیت اهمیت زیادي ندارد و این صیغه امر متأخري از رابطه 
مردان در این ارتباط سعی دارند با برچسب شرعی زدن به رابطه از قبح . آید شمار می به

صیغه به چه معنی است، خود را ناآگاه دانند  که می زنان دوم با وجود این. آن بکاهند
آگاهی  صیغه تصمیمی است که عواقبی در پی دارد، آنان با این نا. دهند جلوه می

. خودخواسته و خودفریبی در پی گریز از عواقب احتمالی ناخوشایند صیغه شدن هستند
  .خورد هاي شوکران و زندگی خصوصی به چشم می این خودفریبی خصوصاً در فیلم

  زن دوم، همراه با اغواگري. ست  ارتباط با زنان دوم، ارتباطی پنهانی:اط پنهانیارتب
زنان نیز . اش، بخشی از زندگی پنهانی مردان و تنوعی زود گذر است و جاذبه جنسی

تهدید به آشکار کردن . کنند این ارتباط را به دلیل عدم مقبولیت اجتماعی آن پنهان می
. هاست اي از روایت این فیلم وم عمدتاً بخش قابل مالحظهتوسط زن د این رابطه پنهانی

ها   براي مردان گریزي از جریان زندگی واقعی آنزندگی موازي ومعشوقه گزینی
مردان . شود شان تلقی می باشد اما این ارتباط براي زنان به عنوان بخش اصلی زندگی می

اري به ارتباط با زنان ک با اولویت زندگی شخصی و کار خود، در اوقات فراغت و بی
در واقع زن . شود پردازند که این مسئله سبب اعتراض مکرر زن دوم می دومشان می
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مردان براي . شود دوم، دیگري است که در صورت نبود زن اول، به او توجه می
آنان هرگز تصمیم ندارند . کنند آسودگی در هنگام ترك زن دوم، این ارتباط را پنهان می

این زنان دوم هستند که . را ترك کنند  خود را به آشوب بکشند و یا آنکه زندگی اول
  .کنند براي جلب توجه بیشتر مردان، آنان را تهدید به آشکار کردن این ارتباط می

. شود آبرویی تلقی می  آشکار شدن ارتباط با زن دوم از منظر مردان بی:آبرویی بی
. بور به پذیرفتن مسئولیت پدري شودکه با حضور فرزندي، مرد مج خصوصاً در صورتی

دانند، اما  تا پیش از بارداري زنان دوم، مردان این ارتباطات را پنهانی و فاقد اهمیت می
ها تهدید آمیز است که عالوه بر آشکار کردن ارتباط آنان،  بارداري زنان براي آن

 بارداري براي که این در حالی. ها به همراه دارد مسئولیت پدري و خانوادگی براي آن
ها حاضرند   آن وزنان امیدي براي ادامه دادن ارتباط با مردان و تشکیل خانواده است
  .براي حفظ فرزندشان دست به هر کاري بزنند و از هر چیزي بگذرند

  
  پیشنهادات پژوهش

با این حال، . هاي مدنظر پرداخته است این تحقیق به بررسی متنی و ساختاري نمونه
. ست اي امري ضروري هایی در حوزه دریافت مخاطبان این متون رسانه حلیللزوم انجام ت

گونه که هال و سنت مطالعات فرهنگی به  نحوه قرائت مخاطبان از این متون را، همان
 .توان با بررسی فرایند رمزگذاري و رمزگشایی مشاهده کرد اند، می درستی اشاره کرده

در کنار این موضوع، به نظر . ایم پرداختهدر این تحقیق به واکاوي شخصیت زن دوم 
شوند هم ضروري است تا  اي می رسد تحلیل شخصیت مردانی که وارد چنین رابطه می

هاي تلویزیونی نیز از  سریال  .تري سنجیده شود طور دقیق ابعاد سینمایی ازدواج دوم به
که  به اینبا توجه . اي زن دوم هستند جمله متون مناسب براي بررسی ابعاد رسانه

تر از رفتن به سینما و یا تهیه  هاي تلویزیونی براي مخاطبان سهل مشاهده سریال
ها   تحقیقی مدون درباره این سریال،ست ا محصوالت سینمایی شبکه توزیع خانگی
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در متون انتخاب شده، زنان .تواند نگاه رسانه ملی را در بازنمایی زن دوم بیان کند می
آمارهاي . اند و سپس به عقد موقت یا دائمی مردي در آمده  دوم همگی مطلقه بوده

از این رو به نظر . رسمی هم خبر از افزایش نرخ روز افزون طالق در جامعه دارد
تواند مفید باشد و روایت  هایی با محوریت حضور زنان مطلقه می رسد بررسی فیلم می

هاي کلیدي در متون   روایتبارداري و سقط جنین از. ها را تحلیل کند سینماگران از آن
انجام تحقیقی در خصوص بازنمایی علل . بررسی شده در پژوهش حاضر بوده است

  .رسد سقط جنین در متون سینمایی به نظر مفید می
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