فطارهای ساختاری و برسازی هویت جنسیتی زناى در فیلنهای سینوایی دههی  0731ضوسی
(هوردهای هطالعه :روزی که زى ضدم ،عروس آتص ،دو زى)
1

اؽزفاِغبزاتپیزٚ٘ذیزی 

تبریدٚف:َٛ 97/05/09
تبریدپذیزػ: 96/09/20
چکیده

یفؾبرٞبیعبذتبریٚعٙدثزعبسیؽسٜیٛٞیترٙغیتی


یراثغٝ

ایٗپضٞٚؼثبٞسفٔغبِقٝ
ؽٕغیا٘زبْؽس.اسآ٘زبوٝپضٞٚؼٌزثزآٖاعتوٝؽزایظارتٕبفیٔٛرٛززر

س٘بٖزرزٝٞی1370

ؽىٌُیزی ٛٞیت رٙغیتی زر ربٔق ٝ٘مؼ ٔؤحزی ایفب ٔیوٙس ،زٝٞی  70ث ٝزِیُ تغییزات عیبعت

یپبرعٙشثٛزٚوٙؼٞبیفززیزرلبِتاٍِٞٛبیفزٍٙٞیراثزایتٛعقٝ


فزٍٙٞیوٝٔٙغجكثز٘ؾزیٝ
یوزز ،ا٘تربة ؽس  ٚفیّٓٞبی عیٕٙبییِ ایٗ زٚر ٜو ٝفؾبرٞبی عبذتبری زر س٘سٌی س٘بٖ ثٝ
تؾٛیك ٔ 
فٛٙاٖیىیاسٔٛضٛفبتٔحٛریا٘تربةؽسٜثٛز،زرربٔقٝیٕ٘ٝ٘ٛلزارٌزفتٙس.تحّیٌُفتٕبٖ٘یش

ٞبیعیٕٙبییثبستبةزٙٞسٜیٚالقیتارتٕبفی


ٞبا٘تربةؽس.٘تبیذ٘ؾبٖزازوٝفیّٓ

ثزایتحّیُزازٜ
ٔٛرٛز ثٛز٘س  ٚثب ثزذٛرزاری اس ٚیضٌیٞبی تحقیُ ،ٞسفٔٙسی ،ٔجبرس ،ٜوٙؼٌزی  ٚوٙؼٞبی
افتزاضیزعتثٝثزعبسیٛٞیتسٖٔسرٖٔقتزكسز٘سوٝاٍِٛیس٘بٖزرایٗزٝٞثٝؽٕبرٔیرفت .

واژگان کلیدی :ٛٞیترٙغیتی،فؾبرٞبیعبذتبری،تحّیٌُفتٕبٖ،اٍِٞٛبیفزٍٙٞی،عیبعت
فزٍٙٞی .
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هقدهه

تزیٌٗزٜٚثٙسی اعتوٝزر


تزیٗٚثشري

یٚیضٌیسٖثٛزٖٚٔززثٛزٖٟٔٓ

ثٙسیثٝٚاعغٝ

ٌزٜٚ
ٞزربٔقٝٚرٛززارز  ٚٞزٌزٜٚثزاعبطتفىزاتلبِجی ٚثبٚرٞبیوّیؾٝای وٝاسعٙتٞب،فزفٚ
ارسػٞبی ارتٕبفی تغذی ٝٔیوٙس ،زارای ففبتی ٔیؽٛز و ٝا٘تؾبرات س٘بٍ٘ی  ٚٔززاٍ٘ی را ث ٕٝٞزاٜ
ٞبرا٘ؾبٖٔیزٞس،زرٚالـثزایٗ


ٞبیثبرسس٘بٖٚٔززاٖزرٞزیهاسٌزٜٚ

زارز.ایٗففبتوٝٚیضٌی
ٞبیٔززاٍ٘یپیزٚیوٙٙسٕٚٝٞی


ٞبیرفتبریٚارسػ

یٔززاٖثبیساسلبِت

افُٔجتٙیاعتوٕٝٝٞ
س٘بٖٓٞثبیسٔب٘ٙسیىسیٍزاس ثبٚرٞبیفٕٔٛیس٘بٍ٘یاٍِٛثٍیز٘س.أبزرٚالقیتچٙیٗأزیتحمكپیسا
ٞبیٔتفبٚتیاساٍِٞٛبیٔززاٍ٘یٚس٘بٍ٘یزرربٔقٝٚرٛززارزوٝثبٛٞیتیبثیافزاززر


وٙسٚعٙد

ٕ٘ی
زٙٞسٜیتئٛریس٘سٌی
یعبسٔبٖ 


آ٘چٝوٝإٞیتزارزایٗاعتوٝرٙغیتثٝفٛٙاٖپبیٝ
ارتجبطاعت.
ٔسرٖ پبثزربعت؛ «فٕال زر ٞز فزٍٙٞی ،تفبٚتٞبی رٙغیتی ،را ٜ ٚرعٓ ٔحٛری ٞغتٙس و ٝزر آٖ
ٞبذٛزراثٝفٛٙاٖاؽربؿٔیؽٙبعٙس،رٚاثظارتٕبفیراعبسٔب٘سٞیوززٜٚعٕجّیاسپیؾبٔسٞب


ا٘غبٖ
ٚفزایٙسٞبیعجیقیٚارتٕبفیٞغتٙس»(عفیزی:1388، .)18
ٞبیزیساری٘مؼٕٟٔیزرا٘تمبَفزًٙٞایفبٔیوٙٙسٚزرذالَایٗ


ذقٛؿرعب٘ٝ
رعب٘ٞٝب،ثٝ

ٞبٚوّیؾٞٝبیرٙغیتیرازرلبِتاٍِٞٛبیرفتبریٚ


أز،ٌبٞیآؽىبراٌٚبٞیثٝفٛرتپٟٙبٖ٘مؼ
ٙٞزبری و ٝثزای ٔربعجبٖ ٔیتٛا٘س ٛٞیتثرؼ ثبؽس را ارائ ٝٔیزٙٞس .اس آ٘زب و ٝثرؼ ثشرٌی اس
اٍِٞٛبی رفتبری زر یه ربٔق ٝزر فزآیٙس ربٔقٝپذیزی  ٚارتٕبفی ؽسٖ رخ ٔیزٞس  ٚتأحیز فزاٚاٖ
رایٗفزایٙسلبثُچؾٓپٛؽی٘یغت .

رعب٘ٝایٔخُعیٕٙبز

فجبرتغتاسثبستِٛیسٚثبستغییززائٕیاٍِٛیارسػٞب،ٕ٘بزٞب،ذبعزات،اعغٛرٜٞبٚ

ٛٞیتارتٕبفی 
راتؾىیُٔیزٙٞس (رٙىیٙش:1381،.)7س٘بٖثٝفٛٙاٖ

ٌزٜٞٚبیارتٕبفی 
عٙتٞبییوٝٔیزاثٔتٕبیش 

یأزٚسیفالٜٚثزایٙىٝ٘مؼٞبیعٙتیزرٖٚذب٘ٝٚذب٘ٛازٜ


ٞبیارتٕبفیوٝزرربٔقٝ

یىیاسٌزٜٚ
راثزفٟسٜزار٘س،زر٘مؼٞبیزیٍزیچٖٛآٔٛسػٚالتقبز٘یشعٟیٓٞغتٙس.ٛٞیتارتٕبفیزارای

اثقبز ٔرتّف اعت ،یىی اس آٖٞب ٛٞیت رٙغیتی اعت و ٝث ٝٔیشاٖ سیبزی تٛعظ رٙغیت ٔؾرـ
تٛا٘سٛٞیترٙغیتیرأؾرـعبسزٚثٝٚیضٌیٞبیزیٍزیٚاثغتٝ


ؽٛز.أبرٙغیتثٝتٟٙبییٕ٘ی

ٔی
اعت .اس ٟٔٓتزیٗ ؽبذـٞبیی و ٝٛٞیت رٙغیتی س٘بٖ را پزإٞیت عبذت ٝ ٚپضٞٚؼٞبی ٔتقسزی
ر ٜیآٖفٛرتٌزفتٝراثبیسحبوٕیتفزًٙٞپسرعبالریثٝؽٕبرآٚرز.ایٗفزًٙٞثبفجؽسٜ
زرثب 
اعتتبس٘بٖثٝٔمبثّٝثبٍ٘زػ ٞبٚا٘تؾبراتربٔقٝاسذٛزؽبٖثپززاس٘سوٝتفىیهسٖعٙتیاسسٖ

ٔسرٖیىیاسپیبٔسٞبیایٗٔجبرسٜاعت .
٘مؼٚحضٛرارتٕبفیسٖٚٔززٔیثبؽس،ثززاؽتی

رٙغیتٔمِٝٛایارتٕبفیاعتٚٔؾَٕٛرفتبر،

زرثبفتفزٍٙٞی،ثٝفٛرتٔؾرقٞٝبیرٚا٘ی،ارتٕبفیٚ

ارتٕبفی– فزٍٙٞی اس سٖ  ٚٔزز اعت ٚ
وٙؼٔتمبثّی ؽبٞز ٔیؽٛز (ٌیس٘ش :1378، .)122ث ٝ٘ؾز فٛو ،ٛرٙغیت ٔٙؾٝٔٛای اتفبلی اس ٌفتٝٞب،
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ٔٙبعجبتلسرتٌٚفتٕبٖلزارٔیزٞس.

ضزآزٔیبٖرازرچٙجزٜی

رفتبرٞبٚٔضبٔیٙیاعتوٝزرفقزحب
ثٝزیٍزعرٗ،رٙغیتراٞجززیزررٟتازار،ٜتِٛیسٚ٘ؾبرتثزا٘ساْآزٔیبٖٚٔٙبعجبتارتٕبفیآٖٞب

ٞبثٝوبرٔیرٚز.اٚٔسفی


اٞزٔیثزایچیزٌیثزٚرٛزا٘غبٖ
اعت.زرفزًٙٞٔسرٖ،رٙغیتثٝفٛٙاٖ
اٍِٞٛبیرٙغیٚاذاللیلسرتلسیٓآسازٔیعبس٘س،أب

یبٖثٝسفٓذٛز،ذٛزرااسعّغٝی

اعتوٝآزٔ
تبسٜافتبزٜا٘س (فٛو:1393،ٛ .)163زررٛأـغزثیتحٛالتثبفج

غبفُاسآ٘ٙسوٝزرزاْاٍِٞٛبیلسرتی 
سافتجبر٘مؼٞبی

ٞبیعٙتیثبعزفتسیبزربیؾبٖراثٝ٘مؼٞبیٔسرٖزٙٞسٚثٝتسریذا


ؽس٘مؼ

ٔی
عٙتیوبعتٝؽٛز. 
سٔبٖثبتحٛالت٘مؼس٘بٖثٝفٛٙاٖٕٞغز،ٔززاٖ٘یشثبایٗتغییزاتوٙبرٔیآٔس٘سٚزیزی


ٓٞ
ٍ٘ذؽتوٝچٟزٜی سٖثٝوّیتغییزوزز .ٚارزثبساروبرؽسٚثٝرلیجیرسیثزایٔززتجسیٌُززیس.

زرآٔسٔغتمُسٖ،عبذتبرٞزْلسرترازرذب٘ٛازٜزٌزٌٖٛوزز.وغتاعتمالَالتقبزیس٘بٖ،آ٘بٖرا
ٌیزیٞبیذب٘ٛازٌی٘ؾیزتقییٗتقسازفزس٘ساٖ،ٔحُعى٘ٛتٔغتمُ،ٌذراٖاٚلبتفزاغتٚ
زرتقٕیٓ 

ٔؾبروتزرٔٛضٛفبترٚسٔزٜی ذبٍ٘یاسا٘فقبَذبردٕ٘ٛزٜٚفبحترأیٕ٘ٛز (آ٘سر:1354،ٜ.)18زر

ٞبیسیزیٗذٛززارایا٘ؾمبقٞبییؽس٘سوٝایٗ


تیعٙتیٚٔسرٖزرالیٝ
ایٙزبثٛزوٝٛٞیترٙغی
وزز٘س،تبحیزفزاٚأٖیٌزفت.زرایٗپضٞٚؼ،


ٞبییوٝایفبٔی

ٞبیس٘بٖزرربٔقٝٚ٘مؼ
الیٞٝباسوٙؼ

پضٞٚؾٍزثزآٖاعتتبثٝایٗپزعؼپبعدزٞسوٝٛٞیترٙغیتیس٘بٖزراحزفؾبرٞبیعبذتبریچٝ
تغییزاتیزاؽتٝاعت؟ ٞسفافّیٚثٙبزیتپضٞٚؾٍززرایٗٔمبِ،ٝؽٙبذت٘مؼفؾبرٞبیعبذتبریزر
ٞبیعیٕٙبییزٝٞی1370اعت. 


یایزاٖرازرتحَٛٛٞیترٙغیتیس٘بٖزرفیّٓ

ربٔقٝ
رٚیىزز ثبستبةثز ایٗثبٚر اعت وٙٞ ٝز حبٚی اعالفبتی زرثبرٜی ربٔق ٝاعت.رٚیىزز ثبستبة ٔجتٙی
ٔیٌٛیس:«ٕ٘بیؼ رٙبیت
ثز ایٗ فزضی ٝاعت وٙٞ ٝز آییٙٝی ربٔق ٝاعت.ٕٞب٘غٛر وٚ ٝیىتٛریب اِىغب٘سر 
ٔیٕ٘بیس»(.)Alexander,2003,21ثٙبثزایٗعیٕٙبثزاعبطایٗرٚیىزز
زر تّٛیشی٘ ٖٛضازپزعتی را ثبستبة 
ؽزایظ ارتٕبفی ٔٛرٛز را ثبسٕ٘بیی ٔیوٙس .زر زٝٞٞبی اذیز، زر احز ٌغتزػ ٌ٘ٛزایی  ٚ٘ٛعبسی زر
فزفٝی رٟبٖ ،تحٛالتی زر سٔیٝٙٞبی فزٍٙٞی  ٚعبذتبری رٚی زاز ٜو ٝعجت زٌزٌ٘ٛی ٘مؼٞبی

ارتٕبفیٚآٌبٞیٞبیس٘بٖؽسٜاعت.افشایؼتحقیالتٚاؽتغبَزرٔیبٖس٘بٖاسعٛییعجتوبٞؼ
عٛیزیٍزعجتزؽٛاریزرٕٞبًٙٞوززٖ٘مؼٞبیعٙتیثب

ٔغّٛثیتاٍِٛیسٖعٙتیٔیؽٛزٚاس

ٞبیرسیسؽسٜٚثٝثحزاٖٛٞیتس٘بٖٔٙتٟیٔیٌززز.اسعٛیزیٍزس٘بٖثٝفٛٙاٖلؾزیاس


٘مؼ
ربٔقٝوٝٚؽبیفیچٖٛپزٚرػٚارتٕبفیوززٖفزس٘ساٖٚفزآٞوززٖآرأؼٚأٙیتزرٖٚذب٘ٛازٜ
یوٓٔربعزٜٚثٝزٚراساعتزطٞبیٔحیغیٚوبعتٗاستٙؼٞبی

راثزفٟسٜزار٘س،تبٔیٗؽزایغ
یوبروززثٟتزیبریٔیرعب٘س .


ٞبیٔتفبٚت،آ٘بٖرازرارائٝ

حبفُاستضبز٘مؼ
عیبعتٞبی عیٕٙبیی زر لبِت ثبیسٞب  ٚ٘جبیسٞبیی تقزیف ؽس ٜو ٝتٛعظ ٚسارت فز ًٙٞ ٚارؽبز

فزفٝیتِٛیس،ٕ٘بیؼٚتٛسیـفیّٓتجییٗؽسٜاعت .زر
ٞبیزٝٞیٞفتبزؽٕغیزر  


اعالٔیزِٚت
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یٔیبٖفزًٙٞٚعیبعتراربٔقٝؽٙبط

ٞبٔجتٙیثز٘ؾزیٝیپبرعٙشاعت .راثغٝ


ایٗعیبعت
زٝٞی70

ثبعزح٘ؾزیٝیعیغتٕیِ ذٛز ،ربٔقٝراثٝچٟبر

ٔقزٚفـتبِىٛتپبرعٙشـثزرعیوززٜاعت.ٚی 
سیزعیغتٓافّیتمغیٓٔیوٙسوٝفجبرتٞغتٙساس:التقبز،عیبعت،فزًٙٞٚسیزعیغتٕٓٞجغتٍی

راثغٝی ایٗ چٟبر سیزعیغتٓ راثغٝای ٔتمبثُ اعت (٘میت ساز :1379،ٜ109) .ث ٝ٘ؾز پبرعٙش

ارتٕبفی.
ثٟتزیٗ ؽی ٜٛ ٚرٚػ ثزای زرن وُ ٚالقیت ارتٕبفی آٖ اعت و ٝآٖ را ث ٝفٛٙاٖ عیغتٓ زر ٘ؾز
ایاسارشاءاعتوٝثیٗآٖٞب


ٞبیٔىب٘یىییبارٌب٘یىی،ٔزٕٛفٝ

ٕٞچٖٛعیغتٓ
ثٍیزیٓ.ربٔقٝ٘یش
رٚاثظ ٔتمبثُ ٚرٛز زارز .چٙیٗ ربٔقٝای فزفب ثز سٚر  ٚلسرت ٔتىی ٘یغت ثّى ٝثز ٔىب٘یغٓٞبی
ٕٞجغتٍیپیچیسٜٚاسآٖرّٕٝٔجب٘یاذاللیاعتٛاراعت.ثٙبثز٘ؾزپبرعٙشتقٛرربٔقٝثٝفٛٙاٖیه
ٛفٝٚعیغتٓثٝایٗٔقٙی٘یغتوٝزرآٖوؾٕىؼٚٔٙبسفٝپسیسٕ٘یآیس؛ثّىٝحتی٘سرتٔٙبثـ

ٔزٕ
ٌزززٚاسایٗرلبثت،ٔٙبسفٝثزٔیذیشز(ثؾیزی :1381،ٝ.)85ثٙبثزایٗتٛسیـ


ٞبٔٛرترلبثتٔی
ٚارسػ
ٞبیىیاسٟٔٓتزیٗٔغبیُ٘ؾبْارتٕبفیاعتٚاسایٗرٚضزٚرتوٙتزَارتٕبفیپیؼ


ٔٙبثـٚارسػ
ٔیآیس .

پبرعٙشثبعزحٔفْٟٛضزٚرتوبروززی افتمبززارزوٝٞزربٔقٝاٌزثرٛاٞسس٘سٜثٕب٘سثبیسچٟبر
وبرٚیضٜیٟٔٓراثٝا٘زبْثزعب٘س:تغبثكثبٔحیظ1؛وٝایٗٚؽیفٝثٝالتقبزٔزثٛطاعت .زعتیبثیثٝ

ٞسف2؛ و ٝث ٝٚعیّٝی زِٚت ث ٝارزا زرٔیآیس .ٕٞجغتٍی ارتٕبفی 3(پی٘ٛس ٟ٘بزٞب ثب یىسیٍز)؛ و ٝثٝ
یٟ٘بزٞبیحمٛلیٚٔذٞتثٝا٘زبْٔیرعس .حفؼاٍِٞٛبیارسؽی 4اسیه٘غُثٝ٘غُزیٍز؛


ٚعیّٝ
٘زبْچٟبروبرٚیضٜیافّی

وٝایٗ٘یشٚؽیفٝیذب٘ٛازٜٚ٘ؾبْآٔٛسػٚپزٚرػاعت(ع:1378،ٛ .)33ا

وٝثٝتزتیتتٛعظچٟبر٘ؾبْالتقبزی،٘ؾبْعیبعی،٘ؾبْحمٛلیٚ٘ؾبْارسؽی(فزٍٙٞی)فٛرت
ٌیزز،عجتحفؼ،تساْٚٚاعتٕزار٘ؾبْارتٕبفیٔیؽٛز .


ٔی
پبرعٙش زر ٘ؾزیٝی عیغتٕی ذٛز ث ٝفبُٔ فز ًٙٞ ٚ٘ؾبْ فزٍٙٞی  ٚارسؽی إٞیت ثیؾتزی
ٚسیزثٙبیارتٕبفیتّمیٔیوٙس.ٚی

ثرؾسٚآٖرایىیاسٔىب٘یغٓٞبیٕٞجغتٍیپیچیسٜیربٔقٝ


ٔی
فز ًٙٞرا ث ٝع ٝایغتبر ؽٙبذتی ،فبعفی  ٚارسؽی تمغیٓ ٔیوٙس  ٚتقسیك ٔیوٙس و ٝٔقتمسات،
ٞبزرتحّیُٚٔغبِقٝیربٔقٝزذیُٞغتٙس.ثسیٗتزتیتٚی٘ؾبْفزٍٙٞیرا

عٕجُٞب،ٕ٘بزٞبٚارس 
ػ

زر ٘ٛؿ ٘ؾبْ عیبعی ٔؤحز ٔیزا٘س .ثزاعبط تئٛری عبذتیـ وبروززی پبرعٙش ٘ؾبْ عیبعی ٞز ربٔق،ٝ
٘تیزٝیفزًٙٞعیبعیپٛیبیآٖربٔقٝاعت(آَغفٛر 1375،« .)117:اٌزلزارثبؽسٔفْٟٛفزًٙٞ

عیبعیراثٝ٘حٛیٔفیسٚٔؤحزثٝوبرثجزیٓ،ثبیسآٖراثبتحّیُٞبیعبذتبریتىٕیُوٙیٓ.أبٔؾىُ

سیهعٛٔحقَٛفزٍٙٞیعیبعیثٝؽٕبرٔیر٘ٚسٚاسعٛیزیٍز

ایٗاعتوٝعبذتٞبیعیبعیا

1- Adaption
2- Goal Attainment
3- Integration
4 -Latency

فشارهای ساختاری و برسازی هویت جنسیتی زناى در فیلنهای سینوایی دههی . . .

فز ًٙٞعیبعی را ؽىُ ٔیزٙٞس» (ثؾیزی 1380،ٝ .)161:اِجت ٝا٘سیؾٕٙساٖ زیٍزی ٘ؾیز إِٓ٘ٛس ٚ
ٕٞىبرا٘ؼ ثب اعتفبز ٜاس ٔفبٞیٓ  ٚچبرچٛةٞبی پبرع٘ٛش ،زر ٔغبِقبت ذٛز ث ٝایٗ ٘تیز ٝرعیس٘س وٝ
ٞغتٙس.ٕٞچٙبٖوٝفبحت٘ؾزحٛسٜیفزًٙٞعیبعی،

ایارتجبعیٔتمبثُ

فزًٙٞٚعبذتبرعیبعیزار
ایتقبزِیٔیبٖلسرتعیبعیٚفزًٙٞعیبعیتأویسٔیوٙس .


ِٛعیٗپبی،٘یشثزٚرٛزراثغٝ
اسعٛیزیٍز،عیبعتفزٍٙٞی ٘یش زرٚرٛزلسرتحبوٓتزّیٔییبثس.ٞزعبذتبرلسرتیبزِٚتی،
ٌیزز.زِٚتٞب٘ٝتٟٙبثٝلقستأحیزٌذاریزر


ایراپیٔی

ؽسٜیبافالْ٘ؾسٜ
عیبعتفزٍٙٞیافالْ 
حٛس ٜفز ًٙٞزعت ث ٝفقبِیت ٔیس٘ٙس ،ثّى ٌٝبٞی  ٓٞثب فسْ ٔساذّ ٝ ٚارتٙبة وززٖ اس ٞز فّٕی
ٔیتٛا٘ٙس ثز ٕٞیٗ حٛس ٜتأحیز ثٍذار٘س .زر ٞز حبَ ٞز حىٔٛتی زر حٛسٜ فز ،ًٙٞعیبعتی را افالْ

ٞبیذٛزراثٝ٘ٛؿٍ٘زػفزٍٙٞی٘ؾبٖٔیزٞس.اسعٛیزیٍز٘ٛؿ


ٚثٝایٗتزتیتزِجغتٍی
ٔیوٙس 

ٍ٘زػفزٍٙٞیعیبعت ٌذاراٖٚوبرٌشاراٖفزٍٙٞیٞززِٚتٚحىٔٛتیٔتأحزاسٌفتٕبٖعیبعیحبوٓ

ٚفزًٙٞعیبعیغبِتاعت(پّٟٛاٖ، 1378 ،)289-302:سیزاٞزٌفتٕبٖ،ؽىُذبفیاسس٘سٌیٚ
ایتقزیفٔیوٙس

ٞبیفززیراثبؽیٜٛی 
ٚیضٜ


عبسزٚٛٞیتٚذٛزفٕٟی

ززارٞبیعیبعیرإٔىٗٔی
و
ٚثزذیاسأىب٘بتس٘سٌیعیبعیرأحمكٚثزذیزیٍزراحذفٔیٕ٘بیس .

ایافٓاسعٙتیٚٔسرٖ،پیؾزفتٝیبرٟبٖعٔٛی،تٛعقٝیبفتٝیبزرحبٌَذارٔٛا٘قیثز


زرٞزربٔقٝ
ٞبیا٘غب٘یراپیریشیٔیوٙس،زر


یوٙؼ

ٞبوٝؽبِٛزٜ

ٞبیافزازٚرٛززارز.ایٗا٘تربة

زراٜا٘تربة
ع
ٞز ربٔقٝای ث ٝتٙبعت ٔٛلقیت ٔىب٘ی ،سٔب٘ی ،ؽزایظ تبریری ،فزٍٙٞی  ٚالتقبزی تفبٚت ٔیوٙس.
آٚرزٚآٖٞب


برٚارزٔی
یحبوٕیتٔززعبالریٚوّیؾٞٝبیرٙغیتیثزافزازفؾ


یایزاٖثبعبثمٝ

ربٔقٝ
وٙسوٝزرزٚاْثرؾیسٖثٝعبذتبرٞبیارتٕبفی،سٔیٞٝٙبی

راٚازارثٕٝٛٙٞاییٚرفبیتٙٞزبرٞبییٔی
ٔقزفتؽٙبذتی ایزا٘یبٖ را ثز ٕٞیٗ ثٙیبٖٞب ٟ٘بز ٜاعت  ٚحتی س٘بٖ ث ٝثبستِٛیس فزٍٙٞی و ٝزر آٖ

ٔززعبالری تزٚیذ ٔیؽٛز ،وٕه ؽبیب٘ی وززٜا٘س .فزف ،لب٘ ٖٛ ٚعٙت ایزاٖ فّیرغٓ ٕٝٞی
ٞبییوٝثبٓٞزار٘س،زریه٘ىتٝٔؾتزنٞغتٙسٚآٖایٗاعتوٝثزثغتزیاسِٔٛفٞٝبی


تفبٚت
ا٘سوٝتغییزایٗفزًٙٞوبریثظزؽٛارٔیٕ٘بیس .


ٔززعبالریلزارٌزفتٝ
٘ؾبٖٔیزٞسوٝزرآغبسایٗزٝٞٚ

ثزرعیتحٛالتعیبعی -ارتٕبفیایزاٖزر٘یٕٝاَٚزٝٞ 70
پظ اس ر ًٙتحٕیّی ثز اعبط اٍِٛی عیغتٕی پبرعٙش تغییزات ایزبز ؽس ٜزر حٛس ٜالتقبز ث ٝزیٍز
ٞبی٘ؾبْارتٕبفی٘یشعزایتوززٚاسٕٟٝٞٔٓتزعجتتحَٛزر٘ؾبْفزٍٙٞیٚارسؽیربٔقٝ


حٛسٜ
ٌززیس.پیزٚتٛعقٝٚ٘ٛعبسیوؾٛرپظاسر،ًٙثٝتسریذ٘ؾبْفزٍٙٞیٚارسؽیرسیسیزرربٔقٝ
ؽىٌُزفتوٝثبارسػٞبٚٙٞزبرٞبی٘ؾبْعیبعیوؾٛرٕٞبٍٙٞیٚتقبزَ٘ساؽت.اسایٗرٚرٚسثٝ

رٚسثٝؽىبفارسؽیٔیبٖایٗزٚ٘ؾبْ(٘ؾبْفزٍٙٞیربٔقٝٚ٘ؾبْعیبعیوؾٛریبزِٚتحبوٓ)افشٚزٜ
ؽس( .)mh.farhangoelm.ir/Articles/1344
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عیبعتٞبی فزٍٙٞی  ٚعیٕٙبیی یه ٘ؾبْ عیبعی ٔقٕٛالً ث ٝز ٌٚز ٜٚعّجی  ٚایزبثی لبثُ

عجمٝثٙسی ٞغتٙس .عیبعتٞبی عّجی آٖٞبیی ٞغتٙس و ٝ٘ٛؿ ذبفی اس فیّٓ یب ٔٛضٛفبت ٚیض ٜ ٚیب

ٞبزرفزفٝیٙٞززرلبِتلبٖ٘ٛٚٔمزرات


وٙٙسٚثزایرٌّٛیزیاسؽٟٛرآٖ

تقبٚیزٔقیٙیرا٘فیٔی
ٞبیعّجیٔیتٛا٘ٙسثبفجحذفثزذیاساؽىبَٙٞزیاسفزفٝی

ارتٕبفیفزضٝٔیؽ٘ٛس .عیبعت

ارتٕبؿؽ٘ٛسٚاسعزفزیٍزراٜراثزایٌغتزػٞزچٝثیؾتزثزذیزیٍزثٍؾبیٙس.اسٕٞیٗرٙجٝاعت
و ٝعیبعتٞبی ایزبثی ٔغزح ٔیؽ٘ٛس .زر عیبعتٞبی ایزبثی فٕالً ثزذی اس ا٘ٛاؿ فیّٓ ،ٔٛضٛفبت
ؽ٘ٛسٚفیّٓٞبیٔمجَٛاسرٟبتٔرتّفٔٛرزحٕبیت


ذبؿٚحتیتقبٚیزٔقیٙیتؾٛیكٚتزٚیذٔی
ٌیز٘س.ٕٞیٗٔغأِٝثبفجٔیؽٛزوٝزرعبذتبرٙٞزییهربٔقٝٚثٝذقٛؿزرفیّٓٚعیٕٙب


لزارٔی
ثزذـیعجهٞـبٔزـبَؽٟٛر

ٚسٖثزذیاسٔٛضٛفبتٚٔضبٔیٗثغیبرعٍٙیٗتزاسثزذـیزیٍزثبؽٙس؛

پیسا ٘ىٙٙس  ٚیب ثزذـی زر فزفٝی عیٕٙب یىٝتبسی وٙٙس .ثٙبثزایٗ ؽیٛؿ  ٚغّجٝی عجه ذبفی زر
ٞـبیوالٖفزٍٙٞی


عبسیٚرٚادٔٛضـٛفبتٚٔضـبٔیٗذـبؿٞـٕٝٚٞـٕٝٔتأحزاسعیبعت

فیّٓ
ربٔقٝاعت(راٚزراز،:1378 .)118

روش

ٞبیٔٛرز٘یبسپضٞٚؼٌزثبیستجسیُثٝاعٙبز٘ٛؽتبریؽسٜٚعپظٔٛرز


یفیزازٜ
زرپضٞٚؼٞبیو

سثزفیّٓٞبیعیٕٙبییفٛرتٌزفت،

تحّیُلزارٌیزز.ثٕٝٞیٗزِیُرٚػایٗتحمیكثبایٙىٝثبتبوی
ِٚی پضٞٚؼٌز ثزای تحّیُ ،ایٗ زازٜٞب را ث ٝفٛرت فیؼٞبی وتبثرب٘ٝای زرآٚرز .زر پضٞٚؼٞبی
ازٜٞب اساعٙبزی وٝثٝفٛرتؽٙیساری،زیساریٚٔىتٛة ٔٙتؾز
اعٙبزی،ٕٔىٗاعتثزایٌززآٚریز 
ؽسٜا٘س ،اعتفبز ٌٜززز (ثیىز :1389، .)165ثز ایٗ اعبط ،ایٗ پضٞٚؼ یه پضٞٚؼ اعٙبزی ث ٝؽٕبر

زٝٞی 70ٚ
ؽسٜزرایٗپضٞٚؼثبتٛرٝثٝٔحٛریت٘مؼس٘بٖزرفیّٓٞبی  

ٔیرٚز.فیّٓٞبیا٘تربة

ؽىٌُیزی ٛٞیترٙغیتیزرٔیبٖآ٘بٖ،ثبتأویسثزفؾبرٞبیعبذتبریٌشیٙؼؽس٘س.ثٕٝٞیٗزِیُ،

ٞبیفزٚطآتؼ،رٚسیوٝسٖؽسْٚزٚسٖاسٔیبٖفیّٓٞبیٔرتّفثزایتحّیُا٘تربةؽس٘س .


فیّٓ
1
آٖٞب إٞیت را ثٝ
پسیسٜٞبی ارتٕبفی ذقّت ٌفتٕب٘ی زار٘س .اس ایٗ ر ،ٚ
اس ٘ؾز الوالٛٔ ٚ ٚف ٝتٕبٔی 
ٔیٌیز٘س .ثز اعبط ایٗ رٚیىزز ،وُ لّٕزٚ
ٔیزٙٞس  ٕٝٞ ٚچیش را ٌفتٕب٘ی زر ٘ؾز 
فزایٙسٞبى ٌفتٕب٘ى  
ٔیؽٛز .فزایٙس ذّك ٔقٙب
آٖٞب ذّك 
ؽجىٝای اس فزایٙسٞبیی اعت و ٝٔقٙب ثٝٚاعغ ٚ ٝزر ٔتٗ 

ارتٕبفی
٘ؾب٘ٞٝب اعتٞ .سف تحّیُ ٌفتٕبٖ ،تٛفیف  ٚتجییٗ فزایٙسٞبیی

ٕٞبٖ فزایٙس ارتٕبفی تخجیت ٔقٙبی
٘ؾب٘ٞٝب ثب ٘ ٓٞشاؿ  ٚوؾٕىؼ ٔیوٙٙس.

٘حٜٛی تخجیت ٔقٙبی
آٖٞب ثز عز 
اعت و ٝافزاز اس عزیك 
آٖٞب ثزذی ٔٛارز تخجیت ٔقٙب ثٝ
ٕٞچٙیٗ ٞسف ایٗ ٘ٛؿ تحّیُ ،تٛفیف عبسٚوبرٞبیی اعت و ٝث ٝعجت 
ٕ٘یؽٛز
٘ؾزیٝی ٌفتٕبٖٔ ،قٙب ٞیچٍب ٜتخجیت 

ٔیؽ٘ٛس .ثزاعبط
ٔیؽ٘ٛس و ٝعجیقی فزك 
لسری فزفی 
1- Laclau & Moufee

فشارهای ساختاری و برسازی هویت جنسیتی زناى در فیلنهای سینوایی دههی . . .

وؾٕىؼٞبی ارتٕبفی ٕٞیؾٍی ثز عز تقزیف ٛٞیت  ٚربٔق ٝاعتٚ .ؽیفٝی

ٕٞ ٚیٗ فبُٔ ثبفج 
ٕٝٞی عغٛح ربٔق ٝرزیبٖ
وؾٕىؼٞبیی اعت و ٝثزعزِ تخجیت ٔقٙب زر 

تحّیٌُز ٌفتٕبٖ ،تٛفیف

ٌفتٕبٖٞبی زیٍز ث ٝعٛر زائٓ زر حبَ تغییز اعت.

آٖٞب ٞز ٌفتٕب٘ی زر ارتجبط ثب
زار٘س .ث٘ ٝؾز 
ٔیذٛاٙٞس ،ثب ٚ ٓٞارز ٘شاؿ ٚ
ٌفتٕبٖٞبی ٔرتّف ثزای وغت ٞضٔ٘ٛی،تخجیت ٔقٙبٞب ث ٝؽىّی و ٝذٛز 

ٔیٌیزز (عّغب٘ی :1384، .)73زر ٚالـ ،الوالٛٔ ٚ ٚف ٝثب
ٔیؽ٘ٛس ٘ ٚشاؿ ٌفتٕب٘ی ؽىُ 
وؾٕىؼ 
پسیسٜٞب ٔقٙب ٚ
ثمیٝی 
ٔیوٙٙس و ٝزیٍز ٞیچ ثٙیبزی ٚرٛز ٘سارز و ٝث ٝ
ثٟزٌٜیزی اس تفىزات عٛعٛر ثیبٖ 

ؽسٜا٘س ،وغت
ٔفقُثٙسی 

ٛٞیتٞبی زیٍزی و ٝثب ٓٞ

ٛٞیت ثجرؾس ،ثّىٛٞ ٝیت ٞز چیش زر ؽجىٝ
ٔیؽٛز .

ٌشارٜٞب ٚ
زاَٞبیی ( ٚزر ازثیبت فٛوٛیی 
ٔزٕٛفٝای اس 

ثززاؽت الوالٛٔ ٚ ٚف ٝاس ٌفتٕبٖ زر ٚالـ
زاَٞبٔ ،قٙبی ذٛز را
ٌزفتٝا٘س وٞ ٝز وساْ اس ایٗ 

احىبْ) اعت و ٝزر یه ؽجى ٝرٚاثظ ٔقٙبیی لزار
ٔفقُثٙسی٘ ،مؼ ٕٟٔی زر

ٔسی ٖٛرٚػ چیٙؼ  ٚربیٍب ٜذٛز زر ایٗ ؽجىٞ ٝغتٙس .ثٙبثزایٗٔ ،فْٟٛ
ٔیؽٛز ،ثٝ
تزویتثٙسیٞ ،ز ٘ٛؿ فّٕی اعت و ٝثبفج تزویت فٙبفز ٔرتّف ثب ٓٞ

ٌفتٕبٖزارزٙٔ .ؾٛر اس
ٔفقُثٙسی،

عبذتیبفت ٝحبفُ

ٔیوٙس .وّیت
ٔفقُثٙسیتغییز پیسا 

٘تیزٝی

عٛری وٛٞ ٝیت آ٘بٖ زر
حٛسٜی ذبؿ
ٌفتٕبٖ اعت( .)Laclau & Moufee,1985,105ٌفتٕبٖ یقٙی تخجیت ٘غجیِ ٔقب٘ی زر یه 
٘ؾب٘ٝی ؽبذقی اعت وٝ
٘مغٝی ٔزوشی ،
ٔیٌیزز .
٘مغٝی ٔزوشی" ذبفی ؽىُ 
و ٝح ٚ َٛحٛػ" 
٘مغٝی ٔحٛری وغت
ٔیوٙٙس  ٚاس ٘ٛؿ راثغٔ ،ٝقٙبی ذٛز را ثب ایٗ 
٘ؾب٘ٞٝب ح َٛآٖ ٘ؾٓ پیسا 
زیٍز 
ٔیوٙٙس .

زاَٞبی ؽٙبٚر
ٔرتّفا٘س ،

زر تحّیُ ٌفتٕبٖ ث ٝآٖ زعت ٝاس فٙقزٞبیی ؤ ٝغتقس زاؽتٗ ٔقٙبٞبی
ؽیٜٛی
آٖٞب ث ٝ
ٔیوٛؽٙس تب ث ٝ
ٌفتٕبٖٞبی ٔرتّف 

٘ؾب٘ٞٝبیی ٞغتٙس وٝ

زاَٞبی ؽٙبٚر،
ٔیٌٛیٙس .

٘مغٝای رٚؽٍٙز
آٖٞب اؽبر ٜث ٝ
زاَٞبی ؽٙبٚر ٞغتٙس .
ذبؿ ذٛز ٔقٙب ثجرؾٙس .حتی ٘مبط ٔزوشی ٘یش 
ٌفتٕبٖٞبی ٔرتّف

زر ٖٚیهٌفتٕبٖ زار٘س ،زاَ ؽٙبٚر اؽبر ٜزارز ث ٝچیشی ؤ ٝحُ ٘شاؿ  ٚوؾٕىؼ
اعت (یٛرٌٙغٗٚفیّیپظ:1389،.)128زراعتفبزٜاسایٗرٚػالسْاعتاثتسا ثغتزارتٕبفیٔؾرـ
ؽٛز،پظاسآٖسٔیٝٙایوٝٔٛضٛؿتحمیكزرآٖثزرعیذٛاٞسؽسٚزرٌبْعْٛٔحٛریتٔتٗثبیس

یایٗأزٞغتٙسوٝٛٞیتٞبیرٙغیتی

ٞبیؽٙبٚر٘یشتقییٗ 
وٙٙسٜ


تؾریـزازٜؽٛز.زاَثزتزٚزاَ
ٞبیؽٙبٚرچٝعٙریراثبسٕ٘بییٔیوٙس. 


اعبطثغتزٚٔتٗٚثبتبویسثززاَثزتزٚزاَ
س٘بٖثز

یافتهها

عیٕٙب ثبستبة زٙٞسٜی ٔغبئُ  ٚٔؾىالت ارتٕبفی زر ٔضٕٖٛٞب  ٚلبِتٞبی ٔتفبٚتی اعت وٝ
ٔی تٛا٘سثٝثزذیاسٔقضالتیوٝثٝسثبٖفّٕییبفبٔیب٘ٝلبثُعزحٚثزرعی٘یغتٙس،ثٝسثبٖٙٞزی

ثپززاسز.زرفزایٙسفیّٓعبسی،اعتفبزٜاسسثبٖتقٛیزٚٙٞزٚتبحیزٌذاریوالْثزٔربعتثبفجٔیؽٛز
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وٝٔؾىالتارتٕبفیثٝؽیٜٛایٕٞسال٘ٝٚزرذالَس٘سٌیرٚسٔزٜثٝٔربعجبٖارائٝؽٛز.فؾبرٞبی

عبذتبری ربٔق ٝزر ارتجبط ثب ثزعبسی ٛٞیت رٙغیتی زر ٔیبٖ س٘بٖ ث ٝفٛٙاٖ ثغتزی ارتٕبفی وٝ
ٞبیرٙغیتیزرآٖٔقٙبپیسأیوٙٙس رأیتٛاٖزر فیّٓٞبیعیٕٙبییوٝثزایٗفؾبرٞبتبویس


٘مؼ
وززٜا٘س،ٔٛرزٔغبِقٝلزارزاز .

زر ایٗ زٚراٖ ،عغح تٛلقبت  ٚا٘تؾبرات ٌزٜٚٞبی ٔرتّف ربٔق ٝ٘ؾیز زا٘ؾٍبٞیبٖ ،رٚؽٙفىزاٖ،
زا٘ؾزٛیبٖ ،رٛا٘بٖ  ٚس٘بٖ ثبالتز اس ٚالقیتٞبی ٔٛرٛز لزار ٌزفت .آسازی ،ٔؾبروت عیبعی ٚالقی،
تؾىیُٟ٘بزٞبیٔس٘ی،رفبیتحمٛقفززیٚارتٕبفی،ٌ٘ٛزاییٚ٘ٛا٘سیؾیثٝٚیضٜ٘ٛا٘سیؾیزیٙی،
لبٌٖ٘ٛزایی،زفبؿاسحمٛقس٘بٖ،تٛعقٝفزٍٙٞی،ؽبیغتٝعبالری،ذززٚرسی،تىخزٌزاییٚربٔقٝچٙس

فسایی،تحُٕٔربِف،تغبُٞٚتغبٔح،پزٞیشاسفؾبرٚذؾ٘ٛتٚ...ذٛاعتٞٝبٚا٘تؾبراتیثٛز٘سوٝ

عیبعتٌذاراٖ

ربٔقٝعزثزآٚرزٜاسرزیبٖتٛعقٝٚ٘ٛعبسیالتقبزیذٛاٞبٖتحمكآٖٞبزروؾٛرثٛز.

تحتحبوٕیتفزًٙٞعیبعیعٙتیالساْثٝعیبعتٌذاریزرحٛسٜ

زٝٞی ،70
فزٍٙٞیٚعیٕٙبیی 
عیٕٙبٕ٘ٛزٜا٘س( .)mh.farhangoelm.ir/Articles/1344

زرؽزایغیوٝتبریدارتٕبفیایزاٖٚٚضقیتس٘بٖزرربٔقٝثبتٍٙٙبٞبٚٔحسٚزیتٞبیسیبزی

ٔٛار ٝاعت و ٝوٓ  ٚثیؼ زر عبیز وؾٛرٞب ٘یش زیس ٜٔیؽٛز ،فؾبرٞبی عبذتبرٞبی ٔززعبالر ٘یش ثز
ٔحسٚزیتٞبی٘بؽیاسفزفٚعٙتافشٚزٜؽس ٜٚؽزایظٔٛرٛزارتٕبفیراثزایس٘بٖزؽٛارتزعبذتٝ

ٞبیعیٕٙبییثبستبةزاؽتٝاعتوٝزرٔضٕٖٞٛبیٔرتّفلزار


اعت.ایٗؽزایظزرثغیبریاسفیّٓ
یس٘بٖعبذتٝؽسٜا٘سثٝعٛرٔغتمیٓیبغیزٔغتمیٓثٝایٗ٘ىتٝ


ٞبییوٝزرثبرٜ

یفیّٓ
زار٘س.ٌزچٕٝٞٝ
ٞبییا٘تربةؽسٜا٘سوٝٔحٛرٔٛضٛؿفیّٓ،فؾبرٞبیعبذتبری


تٟٙبفیّٓ
اؽبرٜزار٘س،أبزرایٗپضٞٚؼ
ربٔقٝثبؽٙس.فیّٓٞبیا٘تربةؽسٜزرایٗثرؼفجبرتٙساسرٚسیوٝسٖؽسْ،فزٚطآتؼٚزٚسٖ .

ٞبیفؾیزٜایفزةایزاٖاعتٚفؾكپزٚیشٚاحالْرارٚایت


)،حسیجعٙت
فزٚطآتؼ (1378
ٔیوٙس و ٝیىی ث ٝاٍ٘یشٜی فؾمی پزؽٛر  ٚثب آٌبٞی ٘غجت ث ٝسٔبٖ  ٚٔٛلقیت ذٛز زر عّت حك

ؽستٔززعبالرثزٔیذیشز،

یربٔقٝایثٝ


ٞبیرایذٚپذیزفتٝؽسٜ

ای٘بثزاثزثبعٙت

اػثٝٔجبرسٜ

عجیقی
ٚزیٍزیثٝرغٓٚحؾتؼاسلٛا٘یٗلجیّ،ٝزرحغزترٛا٘یِٞسرؽسٜثٝیبریاٚٔیؽتبثس.أبآ٘بٖثٝ
تٟٙبیی تٛاٖ ث ٝا٘تٟب ثززٖ ٔجبرس ٜرا ٘سار٘س .چزا و ٝٔجبرس ٜثب چٙیٗ عٙتٞبیی زر تٛاٖ آٖٞب ٘یغت.
زٜا٘س،زرٚالـاحالْیبثبیسثبیىیاسپغزفٕٞٛبیؼ
عٙتٞبیفؾیزٜپیؾبپیؼعز٘ٛؽتاحالْرارلٓس 

رفتٚفزس٘سثٕب٘سٚچٙبٖچٝثٝایٗعز٘ٛؽتٔحتْٛتٗ٘سٞسٚثزاسزٚاد


اسزٚادوٙسٚیبتبآذزفٕزثی
ثبوغیثیزٖٚاسعبیفٝیذٛزافزارٚرسزیبالساْثٝفزاروٙسٚیبٞزفُٕزیٍزیوٝ٘ؾبٍ٘زعزپیچی

ٚفزٔبٖٞبیعبیفٝثبؽس،ا٘زبْزٞس،ٔززاٖفؾیزٜپبعداٚراثبٔزيٚٔخّٝؽسٖذٛاٙٞس

اٚاسعٙتٞب 

تزعب٘ٙسٚثٝاٚٞؾسارٔیزٙٞسوٝزرآٖفٛرت


زاز.س٘بٖفیّٓزرچٙسرباحالْرااسایٗعز٘ٛؽتٔی
ٔززاٖلجیّٝپزٚیشرا٘یشذٛاٙٞسوؾت.ثٝرٚایتففحبتحٛازثرٚس٘بٔٞٝب -وٝفمظثزذیاساذجبر


فشارهای ساختاری و برسازی هویت جنسیتی زناى در فیلنهای سینوایی دههی . . .

ؽٕبریثٝزعتؽٞٛز،ثزازریبپسرذٛزٚثٝثٟب٘ٞٝبی


س٘بٖٚزذتزاٖثی
حٛازثرأٙقىظٔیوٙٙس -

ٞبٕٞبٖلسرٔٙغمیاعتوٝاٍ٘یشٜیٔززاٖلجیّٝزروؾتٗ


یایٗلتُ

رعٙس.اٍ٘یشٜ

ٚاٞیثٝلتُٔی
لتُٔیرعٙس.ثٝٞزحبَذؾ٘ٛتثب

س٘بٖٚزذتزاٖثیؽٕبریوٝثٝزعتؽٞٛز،ثزازریبپسرذٛزث ٝ

س٘بٖ  ٚلتُ آٖٞب ٔقٕٛالً ثز ٍ٘بٞی ٔبِىب٘ ٝث ٝسٖ  ٚزر ِٛای تقبثیز ٔززا٘ٝی غیزت  ٚ٘بٔٛطپزعتی
فٛرتٔیٌیزز .

ؽٛز،ربثٝربثٝٞسایبیی


زراٚایُفیّٓ،ٞزٚلتفحجتاس٘بٔشزیاحالْٚپغزفٕٛیؼفزحبٖٔی
فزثزایاحالْآٚرز،ٜاؽبرٜٔیؽٛز.ٔبزراحالْ،ذبِٝٚسٖفٕٛ(ٔبزر

وٝفزحبٖزرثبسٌؾتاسٞزع
ٌٛیٙسٚزرغیبةٔززاٖاسآرسٞٚبیثزثبزرفتٝٚاسزٚادٞبیارجبریٚ


فزحبٖ)اسٞسایبٚعٛغبتیعرٗٔی
یاحالْزرٔقبّٔٝیاسزٚادتحٕیّی،ثٝؽستٔغجٖٛؽسٜاعت.اٌزس٘بٖزیٍززر


ؽبٖ.ذبِٝ

تحٕیّی
ا٘سوٝفاللٝثٝآٖٞب،س٘سٌیراتبحسیثزایؾبٖلبثُ


یؽٞٛزاٖ٘بذٛاعتٝفزس٘سا٘یثٝز٘یبآٚرزٜ
ذ 
ب٘ٝ
تحُٕوزز،ٜاٚحتیاسایٗثٟب٘ٝیتحُٕ٘یشٔحزْٚاعت.اٚزر٘ٝعبٍِیثٕٝٞغزیٔززیفمیٓ

سا٘جبٖاٚتجسیُٔیؽٛزٚ

زرآٔسٜٚٚلتیثبالذزٜزرؽب٘شزٜعبٍِیاساٚعالقٔیٌیزز.ؽٞٛزعبثكثٝس٘

اػوؾیهٔیوؾستبٔجبزاسٖرٛاٖثبٔزززیٍزیاسزٚادوٙسٚراساٚ


ثبتفًٙزراعزافذب٘ةپسری
اػذٛزرااستٗزازٖثٝاسزٚادتحٕیّی٘زبتٔیزٞس .


ثزٔالؽٛز.احالْثبذٛزعٛسیزرؽتفزٚعی
یاَٚرٚایتیاسٍ٘بٜزذتزثچٝی


توٝلقٝ
فیّٓرٚسیوٝسٖؽسْ (،)1379ؽبُٔعٝزاعتبٖاع
٘ٝعبِٝ٘غجتثٝؽزٚؿس٘سٌیاػثٝفٛٙاٖیهسٖایزا٘یاعتٚثبزرنآسازیسٖزرعٙیٗثبالتز

یبثس.حٛاؽرقیتافّیلقٝیاَٚاعتوٝ 9عبَزارزٚاس٘ؾزربٔق،ٝ٘ٝعبٍِیزذتز،ثٝ


پبیبٖٔی
رسیسثزایحٛاثبٔزاعٓعٙتیآغبسٔیؽٛز.حٛای٘ٝعبِٝتٛعظ

فٛٙاٖآغبسس٘بٍ٘یاٚعت.ایٗس٘سٌی
ٔبزرٚٔبزرثشرٌؼ٘قیحتٔی ؽٛزوٝسٖؽسٖذٛزراثبٚروٙسٚآزاثؼراثٝربآٚرز.ثبایٗحبَثزای
حٛا،ٔب٘سٖزرذب٘ٝفمظیهرعٓآسارزٙٞسٜاعت.چیشیوٝثزایٚیٟٔٓاعت؛ایٗاعتوٝثبیس
ٚفسٜی ثغتٙی ذٛرزٖ ا ٚثب پغزوٛچه ٕٞغبی ،ٝحغٗ ،پبثزرب ثٕب٘س .أب زٚعتؼ حغٗ ٘یش ٕ٘یتٛا٘س

یثغتٙیذٛرزٖراازاوٙس،چٖٛٔؾكؽجؼراٛٙٞستٕبْ٘ىززٜاعت.ٚفسٜیثغتٙیذزیسٖثٝ


ٚفسٜ
ذزیسٖ آة ٘جبت ٔٙزز ٔیؽٛز  ٚحٛا  ٚحغٗ آذزیٗ زلبیك وٛزوی حٛا را ث ٝذٛرزٖ آة ٘جبت
ٔیٌذار٘ٙس .

لقٝی ز ،ْٚرٚایت س٘سٌی آ ٛٞاعت .س٘ی ٔمب ْٚو ٝزؽٛاریٞبی سٖ ثٛزٖ زر رٛأـ عٙتی را ثب

یٔٛلقیتٞبثب


زرٕٝٞ
عبس٘س،فزاتزاسعبذتبرذب٘ٛازٌی 


لٛا٘یٙیوٝسٖرازررٛأـعٙتیٔحسٚزٔی
رفتبر ذٛز ٘ؾبٖ ٔیزٞس .زر ٔغبثمٝی زٚچزذٝعٛاری ،اؽتیبق لٛی س٘بٖ ث ٝآسازی زر ربٔقٝی عٙتی
ٞبیآ٘بٖثباعجبٖافضبیذب٘ٛازٜیآٛٞوٝعقیزار٘س


ؽٛزوٝثٝعٛرٓٞسٔبٖزٚچزذٝ

ٕ٘بیؼزازٜٔی
رّٛیٚیراثٍیز٘س،حبِتیٔتضبزپیسأیوٙس.زرلقٝیع،ْٛحٛرایهپیزسٖاعتوٝثٝرشیزٜآٔسٜ
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یبییوٝرٚیبییهفٕزاٚثٛزٜٔیوٙس.پیزسٖ

ٚاسارحیوٝثٝاٚرعیس،ٜالساْثٝذزیسِٛاسْذبٍ٘یٚاؽ
ای٘بٔقّْٛٔیثزز. 


رٚیبیؼرااسعزیكزریبثٝ٘مغٝ
)،زرثبرٜیس٘سٌیس٘یثباعتقسازٞبٚضقفٞبیٌ٘ٛبٌٖٛاعتوٝیهرٛاٖچبلٛوؼ

زٚسٖ(1377
فیعت،أبثقس٘بچبر
وٙسفمظفشْٚفاللٝیاٚثزایاسزٚارؼثبزذتزیسیجبوب 


فبؽمؼؽسٜٚفىزٔی
ؽٛزثبٔززیاسزٚادوٙسوٝسٖرإٞچٖٛٔٛرٛزیٔغیـٚذسٔتٍشارزرذب٘ٝٔیپٙسارزٚٛٞیت


ٔی
ا٘غب٘یٚؽرقیتٚفالیكاٚرا٘بزیسٜٔی ٌیزز؛پسرٓٞوٓٚثیؼوغیؽجیٝؽٞٛزفزؽتٝاعت،اِجتٝ

ذٛتزاساٚٚزعتوٓاربسٜزازٜزذتزِرٛا٘ؼثزایتحقیُثٝؽٟزثشريثزٚزٚتٟٙبعٛار


ا٘سوی٘زْ
اتٛثٛطؽٛز.فزؽتٝثباعتقسازٞبیچٙسٌب٘ٝاػ،آٖلسررغبرتزارزوٝثٝرٚیبپیؾٟٙبزرفتٗثٝوالط

اػٔزبزِٝٔیوٙس،


زٞس،ثبپسر،ؽٞٛزٚفبؽكچبلٛوؼ
وبراتٝٚتؾىیٌُزٜٚ"زذتزاٖآپبچی"  
رأی
أب آٖ لسر ضقیف اعت و ٝٚلتی پظ اس اعیسپبؽی حغٗ ،پسر زر ثیٕبرعتبٖ ا ٚرأیثیٙس  ٚث ٝربی
وٙس.فزؽتٝرشیهپبعدوٛتب،ٜایٗثزذٛرزغیزٔقمَٛرأیپذیززٚزْ


ٕٞسرزیٚزِزٛییپزذبػٔی
زٞس.زٚسٖزرثبرٜیس٘سٌیس٘یرغٛرٚثباعتقساز


س٘سٚثقسٓٞزرذب٘ٝؽٞٛزثٝلبٖ٘ٛاٚتٗٔی

ٕ٘ی
(حغٙی٘غت،:1384 92-3زرعیعبَٔبٙٞبٔٝ

عز٘ٛؽتٚارجبراعزافیب٘ؼٔیؽٛز 

اعتوٝتغّیٓ
فیّٓ) .
جدول ( :)0هفصلبندی دالهای گفتواى در فیلنهای روزی که زى ضدم ،عروس آتص ،دو زى
بستر

فرَىگ جامعٍ

زمیىٍ

فرَىگ مردساالری

مته

کلیشٍَای جىسیتی

دال برتر

محديدیتَای جىسیتی
تحصیلکردٌ
َدفدار

دالَای شىاير

معترض
کىشگر
مبارز

ًَیت بازوماییشدٌ

مدرن معترض


فٛأُرجزیوٝس٘بٖثبآٖٔٛارٝٞغتٙسزرثرؼزْٚلقٝیرٚسیوٝسٖؽسْ،ثٝذٛثیٕ٘بیؼ

تبزٚراٖپیزیثٝربییٕ٘یرعس.

زازٜؽسٜاعت.أبتالػٞبیایٗسٖزرعَٛس٘سٌیوٝعزوٛةؽسٜ

زٙٞسٜییهتالػعٕجِٛیهثزایآسازییب٘ٛفیعغیبٖفّیٝ
تٛا٘س٘ؾبٖ 


ٞبیٚیٕٞچیٗٙٔی
تال 
ػ
ٔززعبالریثبؽس.فالٜٚثزایٗوٝتقٕیٌٓیزیٚیرغٛرا٘ٝاعت،ِٚیثبحبِتیآراْٚٔالیٓراٞی

ایٗ٘ىتٝی

ٔالٕ٘یؽٛز .

زریبٔیؽٛز.ثبایٗحبَراسآذزیٌٗزٞی وٝحٛراثٝاٍ٘ؾتذٛزٌذاؽتٝثز

ٟ٘بییزرفیّٓاعتوٝسٖایزا٘یتبسٔب٘یوٝلسرتس٘بٍ٘یاػزارایإٞیتاعت،چٙبٖتحتفؾبر

ارتٕبفیلزارزارزوٕٝ٘یتٛا٘سوٙؾیزرراعتبیتغییزٚضقیتذٛزا٘زبْزٞس . 

عبذتبرٞبی

فشارهای ساختاری و برسازی هویت جنسیتی زناى در فیلنهای سینوایی دههی . . .

فزٚط آتؼ ٕ٘ٝ٘ٛای اس ایزبز ٔحسٚزیت ثب وّیؾٝٞبی رٙغیتی اعت ،ثب ایٗ تفبٚت و ٝزر فیّٓ
ٞبیرٙغیتیٚلٔٛیزرٓٞتٙیسٜؽسٜا٘سٚعقیزار٘ستبس٘یراوٝتٛاٖرٞبییاس


فزٚطآتؼ،وّیؾٝ
آٖٞبرازارز ٚازار  ثٝتغّیٓوٙٙس.أبایٗسٖوٝذٛزرازرثزاثزتغییزعبذتبرٞبیٔمبْٚارتٕبفی٘بتٛاٖ

ٔیثیٙس ،زعت ث ٝذٛزعٛسی ٔیس٘س  ٚافتزاك ذٛز را ایٗ ٌ ٝ٘ٛث ٕٝ٘بیؼ ٔیٌذارز .فیّٓ زٚسٖ ٓٞ

ٛٞیتسٖٔسرٖرازرٌٝ٘ٛیٔقتزكآٖثبسٕ٘بییوززٜاعتٚٔب٘ٙسزٚفیّٓفزٚطآتؼٚرٚسیوٝ

یعبذتبرحبوٓثٝپبیبٖٔیرعس .


سٖؽسْ،ثبعّغٝ


فرَىگ
فرَىگ مردساالری
کلیشٍَا ي محديدیتَای جىسیتی






تحصیلکردٌ

َدفدار

معترض

کىشگر

مبارز

مدرن معترض

نوودار ( :)0دالهای گفتواى در فیلنهای روزی که زى ضدم ،عروس آتص ،دوزى


بحث و نتیجهگیری

تزیٗٚٔغّٛةتزیٗٚؽیفٝیسٖزرفزًٙٞایزا٘یایٗاعتوٕٝٞغزیذٛةٚٔبزریفساوبر


ٟٔٓ
ٞبیذب٘ٛازٌیذٛزراثٟتزا٘زبْزٞس،ثیؾتزاساٚتمسیزٚحٕبیتٔیؽٛز.


ثبؽس.ثٙبثزایٗسٖٞزچٝ٘مؼ
ثٕٝٞیٗزِیُحضٛرس٘بٖزرفضبیثیزٖٚاسذب٘ٝزرفٛرتیوٝزرا٘زبْزازٖ٘مؼٞبیٕٞغزیٚ

ٙس٘رٛاٞسثٛز.ثٙبثزایٗس٘بٖفاللٕٙسثٝفقبِیتٞبیارتٕبفی،

ٔبزریتبحیزٔٙفیثٍذارز،چٙساٖذٛؽبی
ؽغّی ،زاٚعّجب٘ ٝ ٚٙٞزی زر فُٕ ٔزجٛر٘س و ٝ٘مؼٞبی ارتٕبفی ذٛز را ثز اعبط حفؼ  ٚتساْٚ
٘مؼٞبیذب٘ٛازٌیعبٔبٖزٙٞس .

حیزرٙغیتزررٛأـٔتفبٚتثزاعبطا٘ٛاؿتغییزٞبیارتٕبفیرخزازٜزرآٖٞبثبٓٞٔتفبٚت

تأ
اعت.زرٔٛرزایزأٖیتٛاٌٖفتفبُٔذب٘ٛازٜٚفزًٙٞذبؿغبِتزرآٖٔجتٙیثززرویرٙغیتیاس

ٞبیفٕٔٛیٚذقٛفیاعتوٝس٘بٖراثٝعٛیٌٝ٘ٛایاسفقبِیت


ٞبٚٚؽبیفزٚرٙظزرحٛسٜ

٘مؼ
ٞبثٝ٘ؾزٔیآیسٚثزفىظآ٘بٖرااسفقبِیت


ٞبیذبٍ٘یآٖ
زٞسوٝٔتٙبعتتزثبفقبِیت


ٙٞزیعٛقٔی
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زر حٛسٜٞبیی و ٝثب ایٗ فقبِیتٞب وٓتز تٙبعت زارز ،ثز حذر ٔیزارز .زر عیٕٙبی ایزاٖ وّیؾٝٞبی
رٙغیتیوٝتٛعظثیؼتزس٘بٖ٘یشپذیزفتٝؽسٜاعتٚزرفزآیٙسارتٕبفیؽسٖٓٞتأحیزفزاٚا٘یرٚی

زرزٝٞی70حضٛروٕزً٘

ٛٞیتثرؾیثٝس٘بٖاعت.
افزازٔیٌذار٘س،اسرّٕٝٔٛضٛفبتتبحیزٌذارزر 

س٘بٖ زر فیّٓٞبی عیٕٙبیی ث ٝؽىّی تغییز یبفت و ٝٔحٛریت رٚایتٞبی زاعتب٘ی را ٔغبئُ س٘بٖ ٚ
عیٕٙبثٝچبِؼثبیىیاسٟٔٓتزیٗثبٚرٞبیارتٕبفیپززاذتٚ

ذب٘ٛازٜتؾىیُٔیزاز .ثبایٗٚرٛز،

تقٛیزٌز آزْٞبیی ؽس و ٝٞز وساْ ثب اٍ٘یشٜٞب  ٚتٛریٝٞبی ٔتفبٚت لسْ زر حیغٝای ٌذاؽتٙس وٝ
ٙٞزبرٞبیارتٕبفی،پیؾبپیؼٔحىٔٛیتآٖراعیلزٖٞبتخجیتوززٜثٛز .

زر ایٗ ز ،ٝٞس٘ب٘ی زر فیّٓٞب ث ٝتقٛیز وؾیس ٜؽس٘س و ٝفّیرغٓ زاؽتٗ ِٔٛفٝٞبی افّی پبیٍبٜ
رفتوٝ٘مؼٞبیعٙتیذٛزراثٝ


ز٘سیباسآ٘بٖا٘تؾبرٔی
ارتٕبفیٔسرٖ،پبیجٙسثٝ٘مؼٞبیعٙتیثٛ

ذٛثیایفبءوٙٙس.وٕتزفیّٕیزرایٗزٚراٖعبذتٝؽسٜاعتوٝزرپبیبٖرایثٝتغّیٓس٘بٖزرثزاثز
حتیزرفیّٓٞبییٔخُفزٚطآتؼٌزچٝس٘بٖزرغیبةٔززاٖ،اس

عبذتبرٞبیٔززعبالرا٘ٝ٘سازٜثبؽس.
ٌفتٙسٚؽىٜٛٔیوزز٘س،أبؽرقیتافّیفیّٓراثٝپذیزػآزاةٚ


ذٛزعرٗٔی
عز٘ٛؽتٚتمسیز
رعْٛلجیّٝثٝفٛٙاٖعز٘ٛؽتٔحتْٛذٛزتؾٛیكٔیوزز٘ستبأٙیتزرلجیّٝراحظوٙس.زرزٝٞی70

زرفیّٓٞبیعیٕٙبیی وٕتزؽس،أبایٗعّغٝٞزٌشاس

عّغٝیعبذتبرٞبیٔززعبالرا٘ ٝ
ثٛزوٝثبسٕ٘بیی 
ٞبیثقسیثٝتزٔیٓٚتمٛیتتفىزٔززعبالریزرفیّٓٞبیعیٕٙبییپززاذتٝؽس .


ثیٗ٘زفتٚزرزٝٞ
تقٛراتٚایسئِٛٛصیٞبیحبوٓزرربٔقٝثزذبعتٝاسٚضقیتارتٕبفیٚفزٍٙٞیربٔقٝٞغتٙسٚ

ؽٛز.ٛٞیتٞبیرٙغیتی٘یشٔتبحزاس


ٞبیرٙغیتیوٝاس٘غّیثٝ٘غُزیٍزٔٙتمُٔی

یوّیؾٝ

ثزعبس٘سٜ
ایعیبعیٚایسئِٛٛصیهٔیزا٘ٙسٚ


ٞب،ثبسٕ٘بییرأمِٝٛ

فٕیٙیغت
ایٗزٚٚیضٌیٞغتٙس.ثٕٝٞیٗ زِیُ 
ٔقتمس٘س تب سٔب٘ی و ٝفیّٓعبس ٔٛضٛؿ را زر ٔحسٚزٜی ؽٙبذت ذٛز اس ٚالقیت ارتٕبفی لزار زٞس ٚ
ٞبرٞبییپیسا٘رٛاٞسوزز.ثٙبثزایٗزرفیّٓٞبی

اػتقٛیزٌزیوٙس،ٞزٌشاسایسئِٛٛصیٞبٚوّ 
یؾٝ


زرثبرٜ
تِٛیسٚثبستِٛیسوّیؾٞٝب،

ثیؼاسآٖوٝ٘مسارتٕبفییبتحِٛیثٙیبزیثٕٝ٘بیؼٌذاؽتٝؽٛزثٝ

عیٕٙبیی
پززاذتٝٔیؽٛزٚثبسٕ٘بییزرٚالـٔحقَٕٛٞیٗایسئِٛٛصیثٛزٜ

ایسئِٛٛصیٞبٚتفىزاتحبوٓثزربٔقٝ

اعت .
ٞبزرربٔقٝی


ثبافشایؼتقسازتحقیّىززٜ
س٘بٖزرفزفٞٝبیارتٕبفی

ٚرٚزثٝزٝٞی،70حضٛر

ثب
س٘بٖ،ؽبغُؽسٖآ٘بٖ،ٚرٚزثٝربٔقٝٚافشایؼرٚاثظارتٕبفیآ٘بٖازأٝپیساوزز.س٘بٖثبتغییزات
ارتٕبفیوٝرخزازٜثٛزٚسٔیٝٙعبستحٛالتفزٍٙٞیؽسٜثٛز،ثغتزیٔٙبعترا ثزایاثزاسٚرٛززر

ربٔق ٝزاؽتٙس .زر ایٗ زٚر ٜثٛز و ٝس٘بٖ تٛا٘غتٙس زر ٔمبثُ عبذتبرٞبی ارتٕبفی و ٝٔحسٚزوٙٙسٜی
وٙؼٞبی آ٘بٖ ثٛز ،زعت ث ٝافتزاك  ٚحتی وٙؼ ثزای تغییز ثش٘ٙس .ایٗ زٚر ،ٜزٚرٜای ثٛز وٝ

عبذتبرٞبی ارتٕبفی ،ٔیساٖ ارتٕبفی ٔٙبعجی زر اذتیبر س٘بٖ ٌذاؽت ٝثٛز  ٚزلیمب راثغٝی ٔتمبثُ ثیٗ

فشارهای ساختاری و برسازی هویت جنسیتی زناى در فیلنهای سینوایی دههی . . .

ثیبٖ ٌزچٙیٗتغییزاتیزرثغتزارتٕبفی
ٞبیٛٞیتیثبسٕ٘بییؽسٜزرفیّٓٞب 


تحٛالتارتٕبفیٚعٙد
ربٔقٝاعت .
ٞبوٕهٔیوٙس.


تىزارٚثبسٕ٘بیب٘سٖرٚاثظٔٛرٛزارتٕبفی،ثٝثزلزاریرٚاثظٚتىزارٚحجبتآٖ
ٕٞیٗ و ٝفیّٓ چیشی را ٕ٘بیؼ زٞس ،آٖ پسیس ٜاس حیغٝی تغّظ فیّٓ ذبرد ٔیؽٛز  ٚتٟٙب ثبسٕ٘بیی
وٝزرایٙزبٟٔٓاٍ٘بؽتٝٔیؽٛز؛ثّىٌٝفتٕب٘یربیٍشیٌٗفتٕبٖلجّیؽسٜاعتوٝ

رٙغیت٘یغت 
ؽٛزتبؽٙبذتا٘غبٖٞباس


ایٌٗغغتٔقزفتیثبفجٔی
زٙٞسٜیٌغغتیٔقزفتیزرربٔقٝاعت.
٘ؾبٖ 

ٞبییوٝٔیتٛا٘ٙسزاؽتٝ


رتٕبفیزعترٛػتغییزٌزززٚآٌبٞیآ٘بٖ٘غجتثٝا٘تربة
ٔٛلقیتٚؽزایظا
ثبؽٙس،افشایؼیبثس.ثبایٗرٚیىززاعتوٝپبیٍبٜارتٕبفیٚعجهس٘سٌیثیؼاسعجمٝیارتٕبفی

ٞبیرٙغیتیزرزٝٞی1370


ثبسؽٙبعیٛٞیت
٘مؼزارزٚٔٙززثٝغبِتؽسٌٖفتٕب٘یرسیسٔیٌززز.

یثزاعبطآٌبٞیراحتیزرٔٛلقیتٞبی

٘ؾبٖزازوٝٛٞیترٙغیتیسٖٔسرٖٔقتزكوٝثٝوٙؾٍز
ثیؼاسعبیزٛٞیتٞبیرٙغیتیثبسٕ٘بییؽس .

فؾبرآٚرثِٝحبػعبذتبریإٞیتٔیزٞس،
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