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Abstract
Introduction:'Felicity Land' (Saadatabad) by Maziar Miri is examined in a
study of gender representation; the paper attempts to give an understanding
of gender construct and representation, and to statistically extrapolate it to
the broader Iranian cinema landscape. A movie or any other text which
represents the cultural and revisionist modern Iranian subjectivity would be
best fitting the qualitative research as used in the present paper. 'Felicity
Land' lends itself best for such an inquiry for many reasons. It was a box
office success when the audience of the time.
Method: a qualitative sociological study is applied to analyze gender
representations in 'Felicity Land' which is widely accepted as the suitable
method in study of images. John Fiske’s semiotics approach offers three
levels of semiotics analysis to discover layers of meaning in the media:
natural, technical, and ideological.
Finding: Male-Female and gender interactions is a major theme of the
movie, a fact which bolsters movie's gender impact and implied
significations. Middle-class women are represented as independent and more
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socialized, especially in household politics. However, in their private
spheres, these women are often represented as docile, dejected, and still
dependent on their men. Men, on the other hand, are represented lonely and
grappling with financial difficulties of their daily lives, but still rule the roost
in family hierarchy of power relations. Dialogues among men revolve
around financial hardships outside home, and they fail to communicate a
shared sense of enjoyment and experience. Smoking, drinking, extra-marital
relations, violence, and dishonesty committed for financial gain are critiques
against contemporary men. Represented as an ideal woman, Yasi has a
modern demeanor, and attends well to her traditional social roles as cooking
for the family. She even goes beyond duty and renovates in cooking in
bringing European foods to the table, thus ideally representing the modern
woman of the time. She shuns working outside home, just to serve the family
better. Other two women offer negative characters: one is insolent and the
other is represented as making unkind allusions. Both fit the stereotype of
inconsiderate and irresponsible women. Marital relations are very shaky in
'Felicity Land;' they lack the emotional depth and richness. Couples are apart
by wide cultural and emotional gaps. In all three families portrayed, couples
make no effort to repair the already damaged relations with spouses. Indeed,
in the context of modern life, families seem no longer viable as they were in
the past; they now merely reflect the pale and drab façade, bereft of any
significance of bearing children and endeavor to improve relations. To a
larger extent, the movie succeeds in rebuttal of the stereotype of traditional
women; the myth of feminine jealousies and lack of support for themselves
by women are gone, and replaced by a display of sympathy among women
in difficult social and emotional situations. However, the support is lavished
just for individual women than for the family.
Results & Conclusion: new gender order acts in yet more complex ways in
social and revisionist subjects, and understanding institutionalized cultural
practices requires decoding. In any analysis of gender representation,
Karl Barth and Susanne Hull's views along with Erving Goffman's 'gender
advertisements' helps emphasize on the role of the media on constructing and
reproducing gender among children and adults. Goffman believes that
gender, like any other social meanings and constructs, perpetuates through
processes of socialization: media passes to society exaggerated,
stereotypical, and often simplified 'data' on gender role models through
'gender advertisements;' it is then imaginable that, with this media impact, a
critical reversal will happen in Goffman's theory, in that, the conceived
centers of power and interests, especially invisible patriarchy behind the
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media management practices, gives a more critical aspect of understanding
of gender as a social construct.
Keywords: representation, semiotic, gender, saadat abad, Iranian cinema
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چکیده
در این مقاله ،نقشهای جنسیتی و چگونگی بهرهگیری از رمزگان اجتماعی ،فنی و ایدئولوژیک در
موقعیتهای مختلف زنان و مردان در فیلم «سعادتآباد» بهکمک روش نشانهشناسی جان فیسک
بررسی شده است .تحلیلهای بهدستآمده نشان میدهد ،برساخت اجتماعی جنسیت صورتگرفته،
بهویژه برای زنان ،گاهی رهاییبخش و نقادانه و گاهی تبعیضآمیز است .این فیلم موقعیتهای
اجتماعی هر دو جنس را به چالش میکشد .همچنین نگاهی نقادانه به روابط زناشویی مدرن و
روابط دوستانة طبقة متوسط دارد و کیفیت و کمیت روابط را ارزیابی میکند یافتهها نشان میدهد ،با
وجود خارج شدن زنان و مردان و خانوادة طبقة متوسط از سبک زندگی و موقعیتهای سنتی در این
فیلم ،قرائت مرجح متن برای زنان نقشهای خانهداری ،نداشتن استقالل و وابستگی است؛ درحالیکه
مردان نیز در این فیلم مضطرب ،غمگین ،کماقتدار ،تنها و مستأصل بازنمایی شدهاند ،اما بهطورکلی
بازنمایی جنسیت در این فیلم از قالبهای مرسوم چندان فاصله ندارد.
واژههای کلیدی :بازنمایی ،جنسیت ،سعادتآباد ،سینمای ایران ،نشانهشناسی.
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مقدمه و طرح مسئله
تحلیل مناسبات جنسیتی در قلمرو فرهنگی از اصلیترین طرحهای پژوهشی در نظریههای
جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی است .در این میان ،رسانههای جمعی یکی از مهمترین منابع
تولید فرهنگ در جامعة مدرن است که همواره نقد و تحلیل فمینیستی دربارة آن صورت گرفته
است (بشیریه .)111 :1318 ،جامعهشناسی انتقادی مدعی است که رسانههای جمعی «نقش
بازنمایی کلیشهها یا تصورات قالبی را بهعهده میگیرند و در بازنمایی کلیشههای جنسیتی
اهمیت بیشتری برای صفات نسبت داده شده به مردان در مقایسه با صفات منسوب به زنان
قائل میشوند؛ از اینرو ،قدرت ،استقالل و تمایل به خطرپذیری بهمثابة صفاتی مردانه در برابر
ضعف ،زودباوری و تأثیرپذیری بهعنوان کلیشههایی زنانه در بیشتر موارد مثبت تلقی میشوند»
(کولومبورگ .)29 :1319 ،یا برای نمونه زنها در فیلمهای پلیسی بیشتر شبیه به مردها و
درحالیکه دوست دارند شبیه جنس مخالف خود باشند ،بازنمایی میشوند .زنها در نبردها و
همکاریهای پلیس کمتر حضور دارند و چهرة ترسیمشده از آنها بهجای شخصیتی قوی،
موجودی پرخاشگر است (کینگ و نیل.)2119 ،
رسانههای جمعی با بازنمایی الگوهای هنجاری حاکم بر زندگی اجتماعی در قالب اجرای
نمایشگونه ،نقش برسازنده و بازتولیدکنندة این هنجارها را در زندگی اجتماعی امروزی
عهدهدار هستند .امروزه سینما یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی است که محبوبیت بسیاری
در همة قشرهای اجتماعی دارد .سینما با تولید انبوه مفاهیم فرهنگی ،به برخی از امور
مشروعیت میبخشد و از برخی امور دیگر مشروعیتزدایی میکند .همچنین با بازتولید و
بازسازی واقعیتهای اجتماعی میتواند نگاهی سرکوبگرایانه یا انتقادی و رهاییبخش داشته
باشد .اهمیت اجتماعی سینما حتی در مثبتترین شکل آن ،بدون درنظرگرفتن جنبههای
تخریبکنندة سنتی قابلباور نیست .فیلم متکثر است و میتوان آن را بینهایت تولید کرد.
همچنین روش ادراک ما از جهان و تا حدودی چگونگی نقش ما را در آن تغییر میدهد.
(هاشمی .)22 :1319 ،فیلمهای سینمایی نقشی انکارناپذیر در شکلگیری دیدگاهها و تحوالت
فکری و رفتاری مخاطبان و درمجموع روند حرکت اجتماع دارند .همچنین عاملی مهم در
هدایت و پیشبرد مناسبات اجتماعی ،تنویر یا تخدیر افکار عمومی هستند و نقش مهمی در
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انعکاس و بازتاب واقعیت اجتماعی ،بهویژه جایگاه اقشار اجتماعی در جامعه برعهده دارند
(عظیمی دولتآبادی و همکاران.)1389 ،
یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز در روایتهای گوناگون رسانه ،مسئلة جنسیت و
مناسبات میان زنان و مردان است .سینما بهدلیل امکانات ویژهاش برای نمایش مناسبات مربوط
با جنسیت ،نمونهای ایدهآل برای پژوهش دربارة نابرابریها و تفاوتهای جنسیتی و برساخت
کلیشههای جنسیتی است (استریناتی121 :1391 ،؛ بنیامین .)1832 ،سینما میتواند بهکمک
معنای اجتماعی موجود در عرصة فرهنگ ،نابرابریها و تفاوتهای طبقاتی ،جنسی ،نژادی،
سنی ،دینی و غیره را امری طبیعی جلوه دهد ،اما در برخی محصوالت و آثار سینمایی سعی
میَشود عناصر رهاییبخش در هنر سینما حفظ شود تا فهم بیشتر بهدست بیاید و رنج انسانها
کاهش یابد (شرت .)1391 ،سینما با تکنیکهای فنی و بسیار مدرن میتواند ناخودآگاه بر
مخاطب تأثیر بگذارد و او را اقناع کند .همچنین با قدرت ارتباطی باال و ابزارهای جذاب و
متفاوت میتواند مفاهیم اساسی اجتماعی را آنطور که میخواهد شکل دهد که این برساخت
میتواند سودمند یا مخرب باشد؛ بنابراین رویکرد نشانهشناسی جنسیت با تحلیلهای جزئی و
دقیق میتواند عملکرد سینما را در تولید دانش جنسیتی نقد یا تمجید کند.
هال مانند فوکو معتقد است ،بازنمایی با نظارت قدرتی خاص تولید و پخش میشود و
قرارداشتن در کنترل قدرتی مسلط میتواند تعیینکنندة مشروعیت و پذیرش مفاهیم باشد (هال،
 . )10 :1811جنسیت نیز مانند بسیاری دیگر از مفاهیم در دنیای امروز ،مفهومی برساختی است
که متأثر از جریانهای اجتماعی شکل گرفته و بازتولید شده است؛ از اینرو مطالعة بازنمایی
جنسیت در سینمای امروز پژوهشی ضروری بهنظر میرسد .در جامعة ایران ،زنان بهندرت
مجال یافتهاند که در امور جامعه بهشکلی شایسته مشارکت کنند و از نیروی خود در توسعه و
پیشرفت اجتماعی استفاده کنند؛ به همین دلیل سینما یکی از معدود عرصههایی است که زنان
ایرانی کموبیش فرصت و مجال حضور در آن را یافتهاند (عظیمی دولتآبادی و همکاران،
.)1389
در این پژوهش بهمنظور بررسی بازنمایی جنسیتی در سینما ،فیلم «سعادتآباد» (به
کارگردانی مازیار میری) انتخاب شده است .تحلیل جنسیتی این فیلم برای فهم بازنمایی و
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برساخت جنسیت در سینما به قصد تعمیم آماری و ترسیم فراوانی موضوع پژوهش در سینمای
ایران نیست؛ چراکه هر فیلم یا هر متن فرهنگی دیگری که بتواند نمایندة ذهنیت سوژة فرهنگی
و بازاندیش جامعة مدرن ایرانی باشد ،میتواند نمونهای برای انجام این پژوهشها باشد .نظم
نمادین جنسیتی در سوژههای فرهنگی و بازاندیش بهمراتب پیچیدهتر عمل میکند و فهم
ایستارهای فرهنگی نهادینهشده به رمزگشایی و افشاگری احتیاج دارد .فیلم سعادتآباد بهدلیل
فراوانی ،نمایندة مناسبی برای این مطالعة انتقادی است .نخست اینکه این فیلم یکی از فیلمهای
پرفروش زمان خود بوده که با اقبال عمومی روبهرو شد و دوم اینکه کارگردان فیلم از جمله
کارگردانان سینمای معناگراست .همچنین لوکیشن بیشتر سکانسها در خانه و فضای بسته
اتفاق افتاده است؛ بنابراین خانه مأمنی برای تعامل زن و مرد و بازتولید جنسیت و شاید
مهمترین جایی است که گفتمان جنسیتی در آن شکل میگیرد و تولید و اجرا میشود .درواقع
این فیلم بهدلیل تمرکز بر مناسبات زن و شوهرهای جوان ،حضورنداشتن کودکان (جز در یک
سکانس ابتدایی) و میانساالن و سالمندان ،با بازتولید قلمرو خصوصی امکان تحلیلهای
جنسیتی را به بهترین شکل فراهم کرده است .موضوع فیلم دربارة سه خانواده از یک طبقه با
مشابهتها و تفاوتهای خاص و دربارة ارتباط میان زوجها و ارتباط هریک از آنها با یکدیگر
است .چگونگی بازنمایی و برساخت مفهوم جنسیت (در فیلم سعادتآباد) و چگونگی روابط
شخصیتهای فیلم با یکدیگر از منظر تحلیل جنسیتی از سؤاالت این مقاله است.

مرور مفهومی
بازنمایی :یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات رسانه ،مطالعات فرهنگی و مطالعات فمینیستی
است .از نظر ریچارد دایر مفهوم بازنمایی در رسانهها عبارت است از« :ساختی که رسانههای
جمعی از جنبههای مختلف واقعیت مثل افراد ،مکانها ،اشیاء ،اشخاص ،هویتهای فرهنگی و
دیگر مفاهیم مجرد ایجاد میکنند .تجلی بازنماییها ممکن است بهصورت گفتاری ،نوشتاری یا
تصاویر متحرک باشد» (دایر .)19 :2110 ،بازنمایی تولید معنا بهکمک چارچوبهای مفهومی و
گفتمانی صورت میگیرد .معنا از طریق نشانهها و بهویژه زبان تولید میشود .زبان سازندة معنا
برای اشیای مادی و رویههای اجتماعی است و تنها واسطهای خنثی و بیطرف برای صورتبندی
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معانی و معرفت دربارة جهان نیست .فرایند تولید معنا بهکمک زبان را رویههای داللت مینامند
(ادگار و سجویک .)012 :1399 ،واقعیت خارج از فرایند بازنمایی نیست؛ البته نه بدین معنا که
هیچ جهان مادی واقعی وجود ندارد ،بلکه مهم معنایی است که به جهان مادی داده میشود .هال
میگوید :هیچچیز معناداری خارج از گفتمان وجود ندارد و وظیفة مطالعات رسانهای سنجش
شکاف میان واقعیت و بازنمایی نیست ،بلکه تالش برای شناخت این نکته است که معانی به چه
نحوی از طریق رویهها و صورتبندیهای گفتمانی تولید میشوند .از دیدگاه هال« ،ما جهان را
از طریق بازنمایی میسازیم و بازسازی میکنیم» (کالورت و لوییز.)211 :2112 ،

بازنمایی بخش اصلی فرایندی است که بهکمک آن ،معنا تولید و میان اعضای یک
فرهنگ مبادله می شود .این امر مستلزم استفاده از زبان ،نشانه ها و تصاویر است که نماینده و
بازنمود چیزهاست و نه فرایندی ساده که پیچیده است .بازنمایی فرایندی است که بهکمک
آن ،اعضای یک فرهنگ از زبان برای تولید معنا استفاده میکنند؛ درنتیجه ،معنا همیشه از
فرهنگی به فر هنگ دیگر و از زمانی به زمان دیگر تغییر میکند؛ زیرا در حال تحول است و
رمزگان ها بیشتر به صورت قراردادهای اجتماعی عمل می کنند تا قوانین ثابت و نقضنشدنی
(هال .)10 :1381 ،معنا تنها بهکمک قراردادهای فرهنگی و اجتماعی ما تعیین میشود و ما
می توانیم توافق کنیم ،کلمات به نحوی معناهای متفاوتی را برسانند .این قراردادها در طول
زمان تغییر میکنند (هال:1381 ،

.)18

بازنمایی در دو مرحلة رمزگذاری و رمزگشایی انجام میشود .اطالعاتی که برای مخاطبان
در رسانهها بازنمایی میشوند ،باید در درجة اول رمزگذاری شوند .رمزگذاری بازنمود افکار و
رویدادهای جهان خارج به روشی است که مخاطبان توانایی رمزگشایی از آن را داشته باشند؛
بنابراین مخاطبان باید نشانه را بهمنظور دریافت معنای متن رسانه ،فرابگیرند؛ از اینرو فرایند
رمزگشایی از سوی مخاطب بسیار طبیعی بهنظر میرسد (راینر و همکاران:2111 ،

.)22

بازنمایی و رسانه :رسانه هیچگاه ابزار خنثی و یک میانجی بیطرف در ارائة تصویر نیست،
بلکه متکی به زبان و معناست .زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره متکی بر قدرت
هستند؛ بنابراین بازنمایی حوادث توسط رسانهها ،غیر از بحث اخالقی و غیراخالقیبودن آن،
سوگیری ایدئولوژیک دارد و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژهای گام
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برمیدارد (هال و جالی .)32 :2111 ،واقعیت همواره چیزی است که دربارة جهان گفته یا
ادراک میشود .جهان مادی «وجود» دارد ،ولی واقعیت نوعی لنز چندوجهی است که بهکمک
دیدگاههای متغیر و امیال فرهنگی ساخته میشود .واقعیت تصویری درهمتافته از جهان است
که بسیاری از ما آن را قبول و باور داریم .تصویر عکاسی و سینمایی یکی از راههایی است که
ما از این «لنز» استفاده میکنیم (در اینجا میتوان «لنز» را کامالً در معنای تحتالفظیاش درنظر
گرفت) تا پیچیدگیهای جهان را تصویر کنیم (کالکر:1391 ،

.)30

گفتمان و بازنمایی :از دیدگاه هال ،گفتمان راه ارجاع به یک چیز یا برساختن دانش دربارة
یک موضوع یا عمل خاصی است .مجموعه یا شکلی از باورها ،تصاویر یا اعمال که روشهای
صحبتکردن دربارة اشکال دانش را فراهم میآورد و آنها را به موضوعی خاص ،فعالیتی
اجتماعی یا سازمانی در جامعه هدایت میکند .گفتمانها به این میپردازند که زبان چگونه در
زمینههای مختلف و به طرق مختلف استفاده میشود تا روابط و ادراکهای متفاوتی ایجاد کند
(وب .)02 :2118 ،برخی افراد زودتر از دیگران شرایط گفتمانی را درک میکنند و با همان
زبان سخن میگویند و بهمرور موجب شیوع و برمالشدن گفتمان جدید میشوند ،نه اینکه بانی
و مسبب ایجاد آن باشند (بهرامی کمیل.)112 :1381 ،
بازنمایی همیشه در یک گفتمان صورت میپذیرد و گفتمان تعیین میکند که دربارة یک
«متن» خاص چه میتوان گفت و چه نمیتوان گفت .جهان تنها در چارچوب گفتمان معنادار
میشود و معنا نیز در انواع گفتمان ساخته میشود (مهدیزاده ،)28 :1391 ،اما بهطورکلی،
گفتمان بهدلیل داشتن تاریخ پیچیده و استفاده از آن توسط نظریهپردازان متفاوت به صورتهای
گوناگون دارای معنای دقیق و مشخصی نیست .چنانکه فوکو میگوید« :من فکر میکنم بهجای
فروکاستن گامبهگام معنای کامالً رنگارنگ واژه گفتمان ،درواقع به معانی آن افزودهام؛ آن را
گاهی حیطة کلی همة گزارهها یا احکام تلقی کردهام ،گاهی بهعنوان مجموعة قابلتمایزی از
احکام و گاهی بهمثابة رویة ضابطهمندی که شماری از احکام را توضیح میدهد» (میلز به نقل
از بهرامی کمیل.)112 :1381 ،
هال با تأکید بر سودمندی نظریة فوکو در شکلبندی نظریة بازنمایی برساختگرا ،دو نقد
مهم بر ایدة فوکویی گفتمان وارد میکند .فوکو به میزان بسیاری در گفتمان فرومیرود با اغراق
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در نقش گفتمان گاهی در نسبیت مطلق میغلتد« .فوکو با رویکرد تاریخی از گفتمان علمی
تالش میکند تا قواعد گفتمان بنیادین و پایه را توضیح میدهد و تولید و انتقال آنان را به
فرایندهای وسیعتر اجتماعی و سیاسی مرتبط کند .به بیان دیگر فوکو در پی یافتن پاسخی برای
این پرسش بود که چه شرایطی در هر زمانة خاص موجب میشود ،گونههای خاص از گفتارها
استفاده شوند و رواج یابند .درعوض بسیاری دیگر از عبارات و اظهاراتی که هم از نظر قواعد
دستور زبان و هم از حیث اصول منطقی صحیح هستند ،استفاده نمیشوند و مغفول ماندهاند»
(بهرامی کمیل.)111 :1381 ،
ایدئولوژی و بازنمایی :ایدئولوژی اصطالحی نظری است که ریشه در مارکسیسم دارد.
همچنین گفتمانی است که به یک ملت یا جامعه معنا میبخشد و از آنجا که بازتابی از نحوة
داللتمندشدن یک ملت است ،همسویی تنگاتنگی با اسطوره دارد؛ از اینرو ایدئولوژی در
فصل مشترک زبان و سازمان سیاسی قرار میگیرد .ایدئولوژی نظامی از ایدههاست که جامعه را
توضیح میدهد یا معنا و توجیه میکند .هرچند به باور مارکس ،معناکردن قلمرو طبقات حاکم
است که حق حاکمیت خود را حقی طبیعی میدانند .بدینترتیب ،به باور مارکس ،ایدئولوژی
عبارت است از رویة بازتولید مناسبات اجتماعی نابرابر و آگاهی کاذب .چنانچه طبقات
زیردست ،ایدئولوژی حاکم که زیردستبودن آنها را توجیه میکند ،بپذیرند و اینکه موقعیت
آنها طبیعی است ،همسو با این آگاهی کاذب عمل کردهاند (هیوارد.)12 :1392 ،
فیسک بیان میکند که چگونه دستگاه های ایدئولوژیک دولت (رسانه ،نظام قانون ،نظام
آموزشی و نظام سیاسی) با پایهگذاری و مشروعسازی هنجارهای اجتماعی ،به اهداف
ایدئولوژیکی خود دست مییابند « :این هنجارها در طرز کار هر روزة دستگاههای
ایدئولوژیک دولت تحقق می یابند .هریک از این نهادها خودمختارند و هیچ نسبت آشکاری
میان این نها دها (برای مثال نظام قانونی ارتباط آشکار با نظام مدرسه یا رسانه ندارد) وجود
ندارد ،اما آن ها عمل ایدئولوژیک مشابهی را اجرا میکنند .همة آنها پدرساالرند و با کسب
و حفظ ثروت ارتباط دارند .همچنین به فردگرایی و رقابت میان افراد تأکید دارند» (فیسک
به نقل از ترنر)111 :1399 ،؛ بنابراین ایدئولوژی نحوة بازنمایی روابط انسان ها با شرایط
هستی واقعی در سطح مفاهیم ،معانی و تصورات است .ایدئولوژی دارای کارویژة اساسی
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«سوژهسازی» است .هر ایدئولوژی از چشمانداز عالیق خود «سوژهای» از انسانها میسازد
که ابژة آن ایدئولوژی است (مهدیزاده.)31 :1391 ،

راهبردهای بازنمایی
کلیشهسازی :عبارت است از ایجاد و اشاعة عقاید قالبی .اصطالح کلیشهسازی را نخستین بار
والتر لیپمن در کتاب عقاید عمومی مطرح کرد .هدف وی پرتوافشانی بر این بود که رسانههای
همگانی چگونه ایماژهای ثابت و تنگنظرانه دربارة اشخاص ،یا تصورات قالبی دربارة
موضوعاتی خاص را ایجاد میکنند .از نظر وی هر کلیشهای دو ویژگی مهم دارد :نخست اینکه
به سهولت نمیتوان آن را تغییر داد و دوم اینکه واجد بار معنایی منفی است (پاینده:1390 ،
 .)219هال کلیشهسازی را کنشی معناسازانه میداند و معتقد است« :برای درک چگونگی عمل
بازنمایی نیازمند بررسی عمیق کلیشهسازیها هستیم» (بارکر .)001 :1399 ،هال سه تفاوت
بنیادین میان طبقهبندی و کلیشهسازی قائل است .کلیشهها تفاوتها را تقلیل میدهند ،آنها را
ذاتی و طبیعی تلقی کرده و درنهایت تثبیت میکنند .همچنین با بسط یک راهبرد ،منفکسازی
و شکاف طبیعی و قابلقبول را از آنچه غیرطبیعی و نپذیرفتنی است ،تفکیک میکنند .کلیشهها
از نابرابریهای قدرت نیز حمایت میکنند .قدرت همواره در مقابل فرودستان و گروههای
طردشده قرار میگیرد.
بنابراین کلیشهها نگهدارندة نظم اجتماعی و نمادین هستند و بسیار سختتر از طبقهبندیها
عمل میکنند .آنها بر مبنای گفتمانهای دانش /قدرت شکل میگیرند و عمل میکنند.
همانگونه که پیشتر نیز ذکر شد ،قدرت در اینجا در معنای محدود آن و در اصطالحاتی مانند
قدرت اقتصادی و اجبار فیزیکی عمل نمیکند ،بلکه شکلی نمادین دارد که با طرد آیینی همراه
است (بارکر.)001 :1399 ،
سینما نیز بهمثابة رسانهای مهم در جهان معاصر در امر کلیشهسازی دخیل است .در دنیای
سینما ،ابتدا کلیشهها برای کمک به ادراک روایت از سوی مخاطب شکل گرفتند .کلیشهها
سبب ایجاز در روایت سینمایی میشوند .آنها از عوامل زمینهای نیز متأثر میشوند؛ بنابراین
کلیشهها به تبعیت از تغییر بافت سیاسی -فرهنگی تغییر میکنند (هیوارد.)211 :1391 ،
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طبیعیسازی :طبیعیسازی به فرایندی اطالق میشود که بهکمک آن ساختهای اجتماعی،
فرهنگی و تاریخی بهصورتی عرضه میشوند که گویی اموری طبیعی هستند .طبیعیسازی
کارکردی ایدئولوژیک دارد .در فیلم و تلویزیون ،دنیا بهصورت طبیعی بهشکل دنیایی سفید،
بورژوازی و پدرساالر نشان داده میشود و برایناساس طبیعیسازی وظیفة تقویت ایدئولوژی
مسلط را برعهده میگیرد .گفتمانهای طبیعیساز چنان عمل میکنند که نابرابریهای طبقاتی،
نژادی و جنسیتی بهصورت عادی بازنمایی میشوند (هیوارد .)210-211 :1391 ،مفهوم
طبیعیسازی در آثار روالن بارت ذیل عنوان اسطورهسازی به گویاترین شکل ممکن مطرح
شده است .بارت اسطوره را نوعی گفتار میداند که تنها محدود به گفتار شفاهی نیست .این
گفتار مشتمل بر شیوههایی از نوشتار و بازنماییهاست و نهفقط گفتمان نوشتاری بلکه عکاسی،
سینما ،گزارش ،ورزش ،نمایشها و تبلیغات را نیز شامل میشود که تمامی اینها میتواند در
خدمت پشتیبانی از گفتار اسطوره قرار گیرد (بارت.)92 :1391 ،
طرد :بحث مهم دیگر بازنمایی کم گروههای اقلیت در رسانه است .بیَشک بازنمایی
تلویزیون از اقلیتهای قومی و جامعة همجنسگرایان در سالهای اخیر افزایش یافته است.
اگرچه بعضی معتقدند این امر ظاهرسازی محض است و افزایش حضور چنین گروههایی
بیشتر از اینکه تالشی واقعی برای برقراری تعادل و توازن باشد ،توهم بازنمایی عادالنهتر است؛
برای مثال میتوان به غیبت نسبی معلوالن جسمی در رسانهها اشاره کرد .آنها تنها در متونی
که مخاطبان هدف آن ،خود معلوالن باشند ،حضور پیدا میکنند .معلوالن بهصورت منفی در
رسانهها بازنمایی میشوند .آنها در فیلمها بهصورت افرادی خطرناک و شرور نمایش داده
میشوند که قصد صدمهزدن به افراد سالم را دارند( .راینر و همکاران.)11 :2111 ،

چارچوب مفهومی
در تحلیل بازنمایی جنسیت ضمن توجه به دیدگاههای بارت و هال میتوان با تأکید بر دیدگاه
متأخرتر گافمن بر نقش رسانهها در برساخت همزمان جنسیت و بازتولید آن در کودکان و
بزرگساالن تأکید کرد .براساس دیدگاه گافمن جنسیت مانند تمام معانی و سازههای اجتماعی
امری برساخته است و بهکمک فرایندهای جامعهپذیری در جوامع تداوم مییابد .رسانهها با
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نمایشگریهای جنسیتی ،اطالعات سادهشده ،مبالغهآمیز و کلیشهای را دربارة الگوهای جنسیتی
در جامعه تصویب میکنند .طبیعی است با فرض تأثیر رسانه بر برساخت جنسیت نوعی
چرخش انتقادی در نظریة گافمن مطرح میشود (ریتزر)122 :1383 ،؛ به این معنا که فرض
وجود قدرت و منافع کانونهای قدرت و از جمله مردساالری پنهان در پس مدیریت رسانهها
سویة انتقادیتری در فهم جنسیت بهمثابة یک سازة اجتماعی را فراروی ما قرار میدهد.
گافمن شش شیوة متعارف در برساخت زنانگی در رسانهها را معرفی میکند .نخست،
کلیشهسازی اندازه که در براساس آن مردان در رسانه در اندازههای بزرگتر دیده میشوند و
این خود بهمعنای قدرتمندتربودن آنهاست .دوم ،تفکیک بین لمس زنانه و لمس مردانه است
که لمس زنانه در رسانه برجسته میشود؛ درحالیکه از لمس مردانه اجتناب میشود تا صالبت
و قدرت مردان مخدوش نشود .سوم رتبهبندی عملکرد است؛ یعنی درحالیکه مردان در اجرا و
عملکرد مستقل هستند ،زنان بهعنوان دستیار و در نقشهای حاشیهای حضور پیدا میکنند.
چهارم ،سلسلهمراتبی بودن خانواده است .در نمایش اعضای خانواده اصالت و محوریت با پدر
و مردان است و زنان و دختران بهعنوان اعضای حاشیهای مدنظر قرار میگیرند .پنجم
مناسکیشدن فرمانبری است؛ یعنی زنان بیشتر در موقعیت فرمانبری و خدماترسانی از قبیل
آشپزی و پذیرایی دیده میشوند .ششم نیز عقبنشینی مقبول است؛ یعنی زنان بهگونهای
نمایش داده میشوند که دوست دارند از موقعیتهای اجتماعی عقبنشینی کنند و از حمایت
مردان برخوردار شوند؛ البته گافمن معتقد نیست تمام این شیوه بهکمک رسانه تولید میشود،
بلکه این شیوهها در ساخت اجتماعی جوامع وجود دارد و توسط رسانه بازتولید میشود
(الفی .)101 :1382 ،تأکید دیدگاههای فمینیستی بر مفهوم کلیشهسازی در برساخت و تداوم
ساخت اجتماعی جنسیت مکمل رویکرد نظری گافمن است .بهطورکلی رسانهها زنان خوب را
مطیع ،حساس و رام و زنان بد را شورشی ،مستقل و خودخواه نشان میدهند (بارکر:1381 ،
 .)229هرچند با وجود مطالعات انتقادی فراوان ،سیطرة نظامهای قدرت به بازنمایی فرودستانه
از زنان ادامه میدهد و در فرایندی هوشمندانه از راهبردهای پیچیدهتر برای برساخت زنانگی
فرودست استفاده میکند.
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روششناسی پژوهش
با توجه به موضوع و مسئلة پژوهش ،استفاده از روشهای کیفی و روش نشانهشناسی بهترین
ابزار برای تحلیل بازنمایی جنسیت در فیلم سعادتآباد است .نشانهشناسی غالبترین الگوی
روششناختی در مطالعات تصویر و رسانه است .فیسک سه سطح از تحلیل نشانهشناسی را
برای مشخصکردن الیههای معانی رمزگذاریشده در برنامههای تلویزیونی بررسی میکند.
رمزگان طبیعی :از زندگی اجتماعی یا فرهنگ سرچشمه میگیرد و در الگوی رفتاری
شناختهشده ،مانند نحوة لباسپوشیدن ،سخنگفتن ،آداب معاشرت شخصیتهای تلویزیونی،
گزینش و تزیین محیط و فضای برنامه نمود پیدا میکند.
رمزگان فنی :رمزهای فنی محصول روشهای عملیاتی تلویزیون هستند و اموری مانند روش
فیلمبرداری ،تدوین و نورپردای را شامل میشوند که در نحوة نگرش و دقت به ظرافت دیداری-
شنیداری یک برنامه بسیار مؤثر است (دالگون .)09 :1391 ،رمزگان فنی بهکمک دستگاههای
الکترونیکی بر رمزهای اجتماعی اعمال میشوند تا رویداد مدنظر به بیننده انتقال یابد.
رمزگان عقیدتی (ایدئولوژیک) :این رموز گفتمانهای تلویزیونی هستند که هدفشان
برداشتهای جمعی مشترک و درنهایت تأثیرگذاری در نظم اجتماعی موجود است؛ این رموز
میتوانند ابعاد ایدئولوژیکی داشته باشند (همان).
روند ایجاد معنا ،مستلزم حرکت مستمر صعودی و نزولی در سطوح سه الیهای است.
رمزهای ایدئولوژی ،عناصر فوق را در مقولههای انسجام و مقبولیت اجتماعی قرار میدهند.
برخی از رمزهای اجتماعی عبارتاند از :فردگرایی ،پدرساالری ،نژاد ،طبقة اجتماعی،
مادیگرایی ،سرمایهداری و( ...فیسک.)131 :1391 ،
در هر فرهنگی ،آنچه واقعیت تلقی میشود ،محصول رمزگان همان فرهنگ است؛ بنابراین
واقعیت همواره از قبل رمزگذاری شده است و «واقعیت محض» وجود ندارد .اگر این واقعیت
رمزگذاریشده از تلویزیون نشان داده شود ،رمزهای فنی و عرفهای بازنمایی تلویزیون بر آن
اثر میگذارند تا آن برنامه به لحاظ فنی ،قابل پخشکردن و واحد متن فرهنگی مناسبی برای
بینندگان باشد (همان).
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رمزگان فنی با اندکی کموکاست از سوی پژوهشگران و صاحبنظرانی مانند فیسک ،سلبی
و کاودوری معرفی شده است .این رمزگان عبارتاند از :زمان و مکان ،وسایل صحنه،
بازیگران ،صدا ،نورپردازی و دوربین .در ادامه به توضیحی مختصر از مهمترین رمزهای فنی
پرداخته شده است که به کارگردان کمک میکند معنای مورد نظر خود را در قالب رسانهای
مانند فیلم درآورد.
برای کاربردیکردن الگوی نشانهشناسی فیسک در سطح اول و در سطح دوم از الگوی
سلبی و کاودوری در عرضة سازهها استفاده میشود که مربوط به زبان رسانه است .مفهوم سازه
که از الگوی سلبی و کاودوری 1گرفته شده است (سلبی و کاودوری ،)31-29 :1391 ،دو وجه
مهم دارد .1 :میزانسن  .2رمزهای فنی.
سلبی و کاودوری در تحلیل نشانهشناسی از زوایای مختلفی به بررسی متن پرداختهاند.
آنها در الگوی خود ،سازه ،عوامل تولید ،ردهبندی و روایت را مدنظر قرار دادهاند و در کتاب
معروف خود راهنمای بررسی تلویزیون گفتهاند ،سازه دو وجه دارد :میزانسن و رمزهای فنی
که هریک از این دو دارای ابعاد متفاوتی هستند و با استفاده از این الگو همة رمزهای متن
بازگشایی میشوند .درواقع هریک از تکنیکهای استفادهشده اجزایی از انتقال معنا را عهدهدار
بودهاند و جزئیات جامعهشناختی متن را بازنمایی میکردند .انتخاب روش سلبی و کاودوری
بهدلیل توجه دقیق و تقریباً همهجانبه به صنعت سینما و عوامل تولیدی و اجتماعی است که
مسائل ایدئولوژیکی ،نظام اجتماعی و اختالفات طبقهای بهطور طبیعی در آن نمایان شده است.
تحلیل میزانسن تنها مشتمل بر ابعاد تئاتری مانند صحنهپردازی ،وسایل صحنه ،رفتار بازیگران،
لباسها و چهرهآرایی است .از آنجا که تحلیل میزانسن بیشتر در وجه هنری اثر مدنظر است و
این مقاله از منظر نقد اجتماعی به این فیلم میپردازد ،از پرداختن به میزانسن در این مقاله
اجتناب شده و بر رمزگان فنی و رمزگان ایدئولوژیک (راهبردهای بازنمایی) تمرکز شده است.
تحلیل رمزگان فنی شامل موارد زیر است:
الف) اندازة نما :نمای فوقالعاده نزدیک ،نمای نزدیک ،نمای دونفره ،نمای نزدیک متوسط و غیره.
ب) زاویة دوربین :انتخاب زاویة دوربین در پاسخ ما به موضوع تأثیرگذار است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Keith seleby and Ron kowgery
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ج) رمزها و ترکیببندی که به دو دستة ترکیببندی متقارن و ترکیببندی نامتقارن تقسیم
میشوند.
د) رمزهای وضوح :وضوح در برجستهسازی مؤثر است.
ه) رمزهای نورپردازی که به نورپردازی معمولی (که به شفافیت کلی تصویر اشاره دارد) و
نورپردازی تضادی (که در آن قسمتهای تیرة تصویر تقریباً سیاه و روشنترین قسمتها
بهطور شفاهی سفید هستند) تقسیمبندی میشود.
و) رمزهای رنگ.

یافتههای پژوهش
سعادتآباد داستان زندگی سه زوج جوان است که یک شب را در یک مهمانی کنار هم
میگذرانند .یاسی همسر محسن به مناسبت تولد همسرش دوستانشان را دعوت میکند تا با
برگزاری جشنی دوستانه محسن را غافلگیر کند .یاسی دخترش شیرین را با پرستارش به خانة
او میفرستد ،اما قبل از رفتن پرستار با او دربارة این موضوع صحبت میکند که سالهاست
برای شوهرش کاری انجام نداده و در مهمانی میخواهد خبر حاملگی خود را به او بگوید.
همزمان نیز مشغول آمادهسازی غذایی چینی میشود که بخش مهمی از زمان فیلم را به خود
اختصاص میدهد .اولین مهمانها الله و علی هستند که در طول مسیر دربارة مسئلهای بحث
میکنند .مهمان بعدی تهمینه همسر بهرام است که به موبایل بهرام زنگ میزند و چون او
جواب نمیدهد ،برایش پیغام میگذارد و خودش تنها میرود و قرار میشود بهرام خودش به
مهمانی بیاید و برای دوستش هدیه بخرد.
در این فیلم سه گره داستانی وجود دارد .نخست ،کالفگی محسن بهدلیل زیر آب رفتن
کاالهای قاچاقش .دوم ،تصمیم بهرام و تهمینه برای طالق و تالش برای پنهانکردن آن از
دیگران و سوم ،سقط جنین پنهانی الله و مشاجره او با علی بعد از آشکارشدن این واقعه و
سیلیخوردن الله.
در این فیلم مناسبات جنسیتی بین سه زن و سه مرد دیده میشود .روابط زنها و مردها در
رابطة دوستی و خانوادگی متفاوت است .در طول فیلم با توجه به رفتارهای متقابل متوجه
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میشویم که در هیچکدام از زندگی سه زوج انسجام و محبت دیده نمیشود و همة کاراکترها
بهنوعی تنها هستند .شبکة ارتباطی زنها در ارتباط با یکدیگر منسجمتر از شبکة ارتباطی مردان
است؛ با این حال همة کاراکترها گویی در جزیرة تنهایی خودشان هستند .در این فیلم یاسی
نماد زن معیار است و رفتار دو زن دیگر به نسبت معیاربودن رفتار یاسی خوب ،عقالنی و
مهربان بهنظر نمیرسد .در این مقاله ،برای اینکه بتوانیم روایت منسجمی از بازنمایی جنسیت
در فیلم داشته باشیم ،براساس سه موقعیت به انتخاب سکانسها میپردازیم:
موقعیت مردان در مواجهه با یکدیگر ،موقعیت زنان در مواجهه با یکدیگر و موقعیت زنان
و مردان در مواجهه با یکدیگر (بعد عاطفی یا در موقعیت جمعی)
 .1موقعیت زنان در مواجهه با یکدیگر
سکانس منتخب 1
الله و یاسی در حال تهیة غذا و ملزومات آن هستند .الله به دوستش یاسی گله میکند که
همسرش با بخشیدن نیمی از خانه میخواهد او را مدیون و تابع خودش کند و از کارکردن او
جلوگیری کند؛ درحالیکه او مثل یاسی خانهنشین نمیشود و برای کار و سفر کاریاش خیلی
زحمت کشیده است .یاسی هم به او متذکر میشود که از کردة خود پشیمان نشود .لوکیشن این
سکانس ،آشپزخانه است .چهرة الله ناراحت و معترض و چهرة یاسی آرام و منطقی بهنظر
میرسد .لباس هر دو کاراکتر لباس نیمهمدرن است .برای تمرکز بر سوژهها و جزئیات مربوط،
نمای متوسط نزدیک انتخاب شده است .زاویة دوربین همتراز و استفاده از نور طبیعی برای
شب ،فضای کامالً رئال و منطقی را بهوجود آورده است .همچنین دیالوگها با توجه به نوع
اعتراضی آن ،فعاالنه منفی است .در این سکانس ،الله زنی غرغرو ،قدرنشناس و خودخواه
بهنظر میرسد و گویی حقوقی که او خواستار آنهاست ،نامعقول است .این سکانس
استقاللطلبی الله را منفی نشان میدهد که بازتولیدی از سرکوب جنسیتی است .شخصیت
مرجح این موقعیت «یاسی» است و از تأییدنکردن کامل دیالوگهای او در مقایسه با الله
خودخواهی و نپختگی الله به مخاطب القا میشود.
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دو همجنس در کنار هم در فضایی دوستانه درددل میکنند .بهنظر میرسد میان آنها
فضایی امن و بیحاشیه وجود دارد .کلیشههای قالبی جنسیتی و سبک زندگی ایرانی مثل غذا
درستکردن و زحمتکشیدن در آشپزخانه کامالً مشهود است و جملة پایانی یاسی که
میگوید« :فقط کاری نکن که بعداً پشیمون بشی» همان نصیحتهای سنتی کلیشهای
مادربزرگانه است .بهنظر میرسد جنس مؤنث برای مراقبت و نگهداری از زندگی همنوعش او
را بهشکلی خیلی نامحسوس سرکوب میکند.
سکانس منتخب 2
علی تهمینه را درمورد پزشک الله استنطاق میکند .یاسی و الله میخواهند به او خبر دهند که
اطالعات درست را به علی ندهد .آنها نگران هستند که در آن لحظه تهمینه هم به آنها ملحق
میشود و علی الله را صدا میزند .بعد یاسی و تهمینه دربارة اینکه باید چهچیزی به علی
میگفتند تا او متوجه نشود ،بحث میکنند .وقتی یاسی میخواهد به کمک الله برود ،تهمینه
قاطعانه به او میگوید« :بذار خودشون حلش کنن» ،اما یاسی میرود و بعد وقتی دوباره به
آشپزخانه و نزد الله و تهمینه برمیگردد ،به الله میگوید ،علی نگران اوست و بعد اضافه
میکند« :کاش همین امشب بهش بگه» .لوکیشن ،آشپزخانه است .الله مضطرب قدم میزند و
یاسی هم با نگرانی در حال اضافهکردن مواد غذاست .تهمینه به نگرانیاش مسلط است و
صراحت بیان بیشتری دارد و با عقالنیت میخواهد آن دو خودشان مشکالتشان را حل کنند،
اما یاسی که طاقت نمیآورد ،به کمک الله میرود .با اینکه الله و یاسی همسن بهنظر میرسند،
یاسی برای الله مثل مادر عمل میکند و حتی در گناه او شریک میشود و بارش را بهدوش
میکشد .نمای دوربین متوسط یا دور است .همچنین سعی شده است بیشترین جزئیات و
اضطراب کاراکترها نمایش داده شود .برای واقعی نشاندادن فضا ،نور طبیعی شب است.
ترکیببندی نامتقارن و زاویة دوربین نیز همسطح چشم است .بهنظر میرسد در این سکانس
زنها از هم حمایت میکنند ،بهخاطر یکدیگر به دیگران دروغ میگویند و روی کار هم
سرپوش میگذارند که همة اینها برای حفظ زندگی دوستشان است .آنها نیت بدی در برابر
همسران هم ندارند .این نوع پنهانکاری در کلیشة زندگی سنتی هم دیده میشود .در این
سکانس نوع جدیدی از کلیشههای سنتی بازنمایی شده است .این سکانس نشان میدهد ،زنها
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قوی نیستند و برای رسیدن به خواستههایشان و حمایت از یکدیگر کار بزرگی انجام نمیدهند،
بلکه پشت یک عمل زشت (دروغ و پنهانکاری) پنهان میشوند .آنها زنهای متفاوتی از
یکدیگر هستند که در شرایط خانوادگی و طبقهای مختلفی قرار دارند ،اما راهبرد یکسانی برای
مواجهه با تنشهای خانوادگی درپیش میگیرند.
با اینکه این دو سکانس ،سکانسهای متوالی نیستند ،دقیقاً در یک لوکیشن واقع شدهاند.
عموماً زنها در این فیلم بیشتر در آشپزخانه هستند و با اینکه فقط یاسی در آشپزخانه در حال
کارکردن است ،گویی آرامش جمعی و صمیمیت آنها در فضای آشپزخانه صورت میگیرد.
 .2مردان در مواجهه با یکدیگر
سکانس منتخب 1
محسن وارد سالن میشود و موبایل علی نظرش را جلب میکند.
محسن :آیفون گرفتی؟ میگفتی چینیشو برات میآوردم 111 ،تومن  211تومن ،برای
بچهها گرفتم ،خیلی هم راضیان.
علی :مگه خوبه؟
محسن :االن که فقط باید جنس چینی بخری؟ بیناموسا دنیا رو گرفتن( .با صدای بلندتر)
امروز و فرداست که همهمون باید بریم زن چینی بگیریم! جدی میگم! شوخی نمیکنم ،ارزون
تموم میشه ،نه مهری ،نه چیزی( .با صدای آرامتر و اداهای دست و صورت) زبونتم نمیفهمن
راحتی .جیک ثانیه عوضش میکنی .کهنه میشه ،نوشو میگیری.
محسن :شما هنوز دانشگاه میرید؟ اخراج مخراجتون نکردن؟
علی (با خنده) :نه هفتهای سه روز میرم دانشگاه ،سه روزم مشاوره میدم این شرکت ،اون
شرکت.
محسن (در حال خوردن) :بابا ول کن این درس و دانشگاهو .یه بیزینسی راه بندازیم.
علی :ما رو به حال خودمون بذارید ،بیزینس واسه شماهاست.
محسن :چقدر سرمایه داری؟ بیا یه شرکت مهندس -مشاور بزنیم ،بریم تو کار طراحی برج
و شهرکسازی .کار از شما ،مشتری از من ،هان؟ آقا شما گرمت نیست؟ (از جایش بلند
میشود برای تنظیم اسپیلت).
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علی :خداروشکر ،من راضیام .همین االن دارم به دو سه تا شرکت مشاوره میدم .دیگه بیشتر
از این میخوام چیکار؟ با همین درآمدی که ما داریم ،الزم نیست الله بره سرکار ،ولی حرف منو
گوش نمیده ،بمونه خونه استراحتشو بکنه .اگه خواست درسشو بخونه ،گوش نمیکنه.
محسن (بیتوجه به صحبتهای علی و مشغول تنظیم اسپیلت) :بهتر نشد؟ چرا شد.
بین این دو همجنس ارتباط واقعی وجود ندارد و فضای گفتوگویی میان آنها نیست.
علی قیافهای جدی ،ریش پروفسوری و ادبیات دانشگاهی دارد و محسن با لباس اسپرت ،رفتار
لمپنی و ادبیات بازاری میخواهد برای هر چیزی جایگزین ارزانتری پیدا کند .او جنس زن را
در سطح یک کاالی چینی تنزل میدهد و از اینکه فضای گفتوگو پیش نیاید و کسی حرف
کسی را نفهمد ،اعالم رضایت میکند .علی هم به این تشبیه اعتراضی نمیکند و حرف خودش
را میزند؛ هرچند محسن اصالً حرف او را نمیشنود .با توجه به اینکه موضوع حرف آنها زن
است ،احترامی در رفتار آنها دربارة سوژه بهچشم نمیخورد .محسن نگاهی سطحی و علی
هم نگاهی تملکجویانه مانند یک کاال به همسرش دارد .محسن همهچیز را در مادیات میبیند
و از هر فرصت گفتوگویی برای بیزینس استفاده میکند .علی هم در هر فرصتی سعی میکند
رفتار پر از شک و بدبینی ،اضطراب و ناراحتی خود را با این مفهوم که نگران الله است ،توجیه
کند .البته نگاه دقیق و موشکافانة علی به همه هست .نمای دوربین متوسط است و حاالت افراد
نمایش داده شده است .زاویة دوربین همسطح و ترکیببندی نامتقارن است .دیالوگها فعاالنه
مثبت است .موضع هر دو مرد به زن یا همسر ،از باال به پایین و مالکانه است.
سکانس منتخب 2
بعد از شام ،مردها به تراس رفتهاند .علی در حال خودش است ،محسن چای مینوشد و
بهرام سیگار میکشد .محسن و بهرام دربارة کار حرف میزنند و بهرام ،محسن را نصیحت
می کند که دست از کار قاچاق بردارد و بیشتر به خانواده اش توجه کند و محسن هم با
حرف های غیرمنطقی سعی در توجیه کار خودش دارد .تلفن محسن زنگ میزند .او از جمع
جدا می شود و طوری حرف می زند که دیگران نشوند .علی با نگاه دقیق رفتار محسن را
می کاود و موضوع خیانت را می فهمد و بهرام با کنایه به محسن میفهماند که آنها متوجه
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موضوع شدهاند .محسن نیز برای فیصله دادن به ماجرا دوستان را به داخل آپارتمان هدایت
می کند و از موقعیت اتهام میگریزد.
فضای این سکانس کامالً مردانه است .موضوع بحث کار است .بهرام از دیگران معقولتر
بهنظر میرسد .با هر دو نفر حرف میزند و به محسن متذکر میشود که بیشتر مراقب همسر و
زندگیاش باشد .همچنین سعی میکند علی را از فکر و خیاالت خودش بیرون بکشد ،اما
بهنظر میرسد حرف او برای علی و محسن جذابیتی ندارد .فاصلة اجتماعی مردها از هم زیاد
است و از طیفهای مختلف فرهنگی-اقتصادی هستند .آنها حرف هم را تأیید نمیکنند ،اما
رفتارهای یکدیگر را خوب میشناسند .از حرکت چشم علی و نوع نگاه بهرام میفهمیم
موضوع تلفن محسن را فهمیدهاند ،اما به محسن اعتراض نمیکنند؛ گویی داشتن روابط خارج
از خانواده در دنیای مردانه مسئلة عجیب و غریبی نیست .لوکیشن تراس است .نمای متوسط
حاالت کاراکترها را نشان میدهد .زاویة دوربین همسطح است و نور طبیعی شب ،فضا را برای
ما واقعی نشان میدهد .علی غرق در تفکر است و گاهی با حالت چشمانش متوجه تأیید یا رد
گفتوگوی میان آن دو نفر دیگر میشویم .بهرام با حالتی دلسوزانه و نهچندان دوستانه محسن
را نصیحت و مسئولیتهایش را خاطرنشان میکند ،اما محسن برای توجیه کارهایش بهرام را
متهم به مستبودن میکند .رفتار محسن و نحوة حرفزدنش او را آدمی بیخیال و بیمسئولیت
نشان میدهد .فضای تراس در یک محیط مانند آپارتمان کوچک نماد بیرون است .مردها بیشتر
وقتشان را بیرون میگذرانند و صحبتهای جدیشان ،بیرون صورت میگیرد و در فضای خانه
حرف و کار جدی انجام نمیدهند .آنها در فضای بیرون دربارة مسائل خصوصیشان حرف
نمیزنند ،اما در فضای شوخی و غیرجدی ممکن است شوخیهایی دربارة زنان انجام دهند؛
حتی زمانی که بهرام به محسن کنایه میزند ،او با دعوتکردن مهمانها به خانه از موقعیت
مجرمانه فرار میکند.
از مقایسة دو سکانس فوق میتوان به تفکیک قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی اشاره
کرد .صحبت از روابط مردان با زنان در داخل آپارتمان به شوخی برگزار میشود و در تراس
که نشانهای از فضای بیرون و عرصة عمومی است جدی میشود .محسن برای فرار از فضای
جدی ،بهرام و علی را به داخل آپارتمان دعوت میکند.
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 .3موقعیت زنها و مردها در مواجهه با یکدیگر (بعد عاطفی یا در موقعیت جمعی)
سکانس منتخب 1
یاسی میز شام را میچیند .تهمینه و بهرام میآیند .الله و علی با صدای خیلی آهسته بحث
میکنند .یاسی در حال تکمیلکردن میز شام است و محسن با موبایلش دربارة جنسهایش
حرف میزند .سرانجام همه دور میز جمع میشوند و بهرام از غذای چینی یاسی میخورد و
یاسی با نگرانی مهرآمیزی میپرسد «خوب شده؟» یاسی از همه میپرسد آخرین بار کی غذای
چینی او را خوردهاند .بهرام و تهمینه یادشان میآید ،اما محسن جوابهای پرت و پال میدهد.
یاسی به محسن میگوید به من نوشابه بده و محسن بسیار عجول و حواسپرت یخها را در
لیوان میریزد و لیوان در ظرف غذای چینی میشکند .یاسی شوکه میشود و میز شام توسط
مهمانها جمع میشود.
سکانس در سالن خانه است .همة افراد دور میز گرد نشستهاند .میز دایره نماد
دعوتکنندگی و صمیمت است .بهرام از میز شام یاسی تعریف میکند .اولین قاشق غذا را که
بهرام میخورد یاسی با چشمانش ،منتظر عکسالعمل بهرام است و بهرام با چشمان مهربان
میگوید «خیلی خوب شده» .احساس حسادت تهمینه از حالت صورتش پیداست .یاسی
میپرسد« :میدونین آخرین باری که من این غذا رو درست کردم کی بود؟» بهرام اولین نفر
جواب میدهد« :نه» .تهمینه حرف را ادامه میدهد و وقتی بهرام حرفهای تهمینه را ادامه
میدهد ،از حالت تهمینه میفهمیم که از ابراز نظرهای بهرام خوشش نیامده است .محسن با
بیقیدی و بیتوجهی جواب میدهد .یاسی از بیتوجهی محسن ،با حالت عصبی میز را ترک
میکند و میرود تا صدای موسیقی را زیاد کند .نگاه بهرام و یاسی به هم گره میخورد و گویی
با زبان چشم میتوانند حرف هم را بفهمند .یاسی به میز شام بازمیگردد .محسن یادش نمیآید
که اولین بار و آخرین باری که یاسی این غذا را درست کرده ،کی بوده است .بیتوجهی
محسن به یاسی را بارها میتوان در این فیلم دید .یاسی میگوید« :تهمینه هم با ما بود».
دوستان خاطرة یک سفر قدیمی را مرور میکنند .یاسی یک لحظه ماتش میبرد و گویی آن
روزها را مرور میکند .همة اعضا بهجز علی حرف میزنند .یاسی به علی میگوید« :علی تو
کی غذای منو خوردی؟» و علی خیلی جدی میگوید« :همین االن».
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لیوان که میشکند یاسی خیلی ناراحت میشود .هیچ کاری انجام نمیدهد .هاجوواج میز را
نگاه میکند .دوربین برای نشاندادن حالت یاسی ،نمای تقریباً بستهای از او را نشان میدهد .در
این سکانس ،دوربین سعی دارد جمع را نشان دهد .نور شفاف و طبیعی است .زاویة دوربین
همسطح است و ترکیببندی متقارن و آرام .دیالوگها نیز فعاالنه مثبت است .محسن و یاسی
روبهروی هم هستند و میان آنها صمیمیت و توجه و عشقی رد و بدل نمیشود .الله و علی
کنار هم نشستهاند ،اما مدام بحث میکنند؛ حتی علی از اینکه الله به نشانة محبت میخواهد
برایش غذا بکشد ،امتناع میکند .بهرام و تهمینه کنار هم نشستهاند و توجهی به یکدیگر نشان
نمیدهند .حالت صورت تهمینه نیز حاکی از رنجیدگی است .گفتوگوی گرمی میان مهمانها
نیست .هر فردی یا هر زوجی درگیر مسئلة ذهنی خودش است .زحمت چندساعتة یاسی در
یک لحظه از بین میرود .در این سکانس دستهجمعی ،نشانهای از خوشگذرانی و لحظهای
بیدغدغهبودن را نمیبینیم و دورهمبودن آنها خیلی زود تمام میشود و دوباره مهمانها به
جزیرههای خود بازمیگردند.
سکانس منتخب 2
بهرام تنها در تراس نشسته است .بقیة مهمانها منتظر کیک و جمعشدن دور یکدیگر هستند.
یاسی دنبال بهرام میرود و بهرام به او میگوید« :غذات عالی بود (مکث تأییدآمیز) مثل
همیشه» .یاسی میپرسد« :تو به محسن پول قرض دادی واسه غواصها؟» بهرام اول انکار
میکند ،اما بعد حقیقت را میگوید .در ادامه یاسی و بهرام در همان فرصت کوتاه سؤالهای
مهمی از هم میپرسند و درددل میکنند و بهرام مسائل خصوصی خودش را با یاسی در میان
میگذارد.
از محتوا و فرم دیالوگ بین یاسی و بهرام مشخص میشود فضای صمیمی و عمیقی میان
آنها وجود دارد .آنها حتی نگاه هم را هم میخوانند .بهرام با محبت به یاسی میگوید دادن
پول به محسن بهخاطر محسن نبوده و بهرام حاضر است برای عالقهای که از قبل به یاسی
داشته ،مبلغ بیشتری را به محسن بدهد .او در قبال یاسی احساس مسئولیت میکند و با این
کارش از او حمایت میکند .یاسی هم حال و روز بهرام را میفهمد و خیلی مستقیم میپرسد
که رابطهاش با تهمینه چطور است .بهرام نیز با چشمانی غمگین میگوید ،قرار است جدا
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زندگی کنند .یاسی ،امین زندگی بهرام است؛ چون قرار تهمینه و بهرام این بود که کسی از این
جریان خبردار نشود .یاسی هم در مقابل بهرام احساس مسئولیت میکند و بعد از فهمیدن این
راز میگوید« :حیف نیست؟» بهرام میگوید« :وقتی منو نمیخواد .»...بهرام سکوت میکند ،اما
یاسی از چشمان بهرام سخن او را میفهمد و عالقة بهرام را به خودش درک میکند .برای
همین میخواهد موقعیت را ترک کند و میگوید« :پاشو بریم» و به داخل آپارتمان میرود.
بهرام از یاسی میپرسد« :یاسی تو از زندگیت راضی هستی؟» یاسی میگوید« :آره چطور
مگه؟» بهرام با چشمانش به یاسی میفهماند که حرفش را باور نکرده است .بین یاسی و بهرام
رابطة عاشقانهای نیست ،اما عالقة دوسویة آنها به یکدیگر قابلمشاهده است و هر دو برای
زندگی هم نگران هستند .برای کشف حاالت شخصیتها نمای نزدیک انتخاب شده است .نور
طبیعی به رئالبودن فضا کمک میکند .دیالوگهای عاطفی هم فعاالنه مثبت است .زاویة
دوربین همسطح برابر چشم است .در این سکانس باز با تراس بهعنوان نمادی از عرصة
عمومی مواجه هستیم .دیالوگ تراس بیرون از فضای داخلی زندگی زناشویی محسن و یاسی
است .بین یاسی و بهرام نیز عشقی قدیمی با چاشنی بازخوانی صورت میگیرد.

بحث و نتیجهگیری
موضوع کلی فیلم نقد طبقة متوسط جدید و درواقع نقد خانواده در این طبقه است .به همین
دلیل موضوع جنسیت ،خانواده و روابط از موضوعات ضمنی و مهم فیلم است که همین امر،
داللتهای ضمنی و اثرگذار جنسیتی فیلم را مضاعف میکند .کلیشههای جنسیتی زنانه و
مردانه در زمان ساخت فیلم (سال  )1398متفاوتتر با دو دهة قبل است .این تفاوت از یکسو
به تحوالت اجتماعی و تغییر نقشهای جنسیتی در جامعه بازمیگردد و از سوی دیگر ،در
مقاومت منشأ بازنمایی (قدرت) در برابر گفتارهای انتقادی ریشه دارد .با نشانههایی که در
ضمن فیلم دیدیم ،زنان این طبقه اجتماعیتر و مستقلتر هستند و برای انجام امور خود و
منزلشان خودکفا عمل میکنند .در عین حال ،آنها در این طبقه در حریم خصوصی خود ،تنها،
خسته ،غمگین ،رهاشده و بدون هیچ اختیاری بازنمایی شدهاند؛ بنابراین از کلیشة مادر فداکار
ازجانگذشتة سنتی خبری نیست .مردان هم تنها ،غمگین و گرفتار دیده میشوند .اگرچه اقتدار
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مرد سنتی دهة  11و  01در آنها دیده نمیشود ،همچنان در رأس هرم قدرت در خانواده
بازنمایی شدهاند .گفتمان مردان پیرامون کار و شغل و مشکالت مالی -شغلی شکل میگیرد و
صمیمت و انتقال تجربه میان آنها صورت نمیگیرد .نقض اخالقیات در این فیلم بیشتر در
مردان مشاهده میشود .مصرف الکل ،سیگار ،روابط خارج از خانواده ،کتکزدن یک انسان
دیگر و دروغگفتن بهخاطر منافع مالی ،نقد جدی جامعة مردان امروز است.
یاسی بهعنوان معیار زن خوب برای جنس زن در این فیلم بازنمایی شده است؛ زن مدرنی
که هم ظاهر امروزی دارد (از طراحی صحنة فیلم) و هم بهخوبی از پس وظایف سنتی مثل غذا
درستکردن برآمده است و حتی با آشپزی به سبک فرنگی نمونة یک خانم خانهدار متجدد
است .زنی که برای خانوادهاش از کارکردن دست کشیده و خوشحالکردن خانوادهاش برایش
مهم است ،اما دو زن دیگر یکی بهخاطر خودخواهی و دیگری بهخاطر کنایههای نامهربانانه،
زنانی بیتوجه و بیمسئولیت بازنمایی شدهاند.
روابط همسری در فیلم سعادتآباد بسیار لغزنده و شکننده بازنمایی شده است .رابطة زن و
شوهری ،عمیق و عاطفی بهنظر نمیرسد .میان سه زوج ،فاصلة عاطفی و فرهنگی زیادی وجود
دارد .همچنین در هر سه خانواده ،برای بهبود و ترمیم روابط همسری هیچ تالشی نمیشود.
درواقع بهنظر میرسد در چارچوب زندگی مدرن ،زیست خانواده در اشکال پیشین غیرممکن
شده و از آن تنها نوعی رابطة حقوقی کمرنگ باقی مانده که نه از وجود معنادار فرزندان خبری
است و نه تالش برای بازسازی روابط همسران.
در این فیلم ،پویایی و خالقیت ارتباط در موقعیتی غیر از موقعیت همسری وجود دارد .هر
فردی در فیلم میتواند مأوایی پیدا کند .ارتباطات غیرگفتاری در روابط دوستانه دیده میشود و
دوستان از حال هم بیشتر از همسران مطلع هستند .سکانسهای بسیاری به روابط دوستی در
طبقة متوسط اشاره دارد و نقش دوستان مهمتر از نقش خانواده بازنمایی شده است.
با بازنمایی و تحلیل روابط میان زنها در این فیلم ،کلیشة زن سنتی تا حدی کمرنگ شده
است و حسادت زنانه و حمایتنکردن جامعة زنان از خودشان که در فیلمهای بسیاری
بازنمایی شده بود ،در هم شکسته است و زنان در موقعیتهای کمک عالوهبر کمکهای مادی
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و خدماتی از اعتبار هم برای یکدیگر هزینه میکنند ،اما این حمایت درواقع حمایت از فرد زن
و نه حمایت از خانواده است.
در سینمای دهههای گذشته ،از خودگذشتگی و مرام پهلوانی و ایثار در نقشهای مردانه
دیده میشد .مردان قدرتمندی که بهدلیل رفاقت حاضر بودند هر کاری انجام دهند .این مرام و
خلقیات در مردان معاصر دیده نمیشود .در این فیلم ،بهرام که از لحاظ اقتصادی به همسرش
وابسته است ،از پول او به محسن قرض میدهد ،ولی انگیزة اصلی این کمک حمایت عاطفی
از یاسی است .مردان در این فیلم مضطرب ،غمگین ،کماقتدار ،تنها و مستأصل و غیراخالقی
بازنمایی شدهاند .در عین حال ،بازنمایی جنسیت از قالبهای مرسوم چندان فاصلهای ندارد و
کاراکترهای فیلم ،آدمهای خاص و یگانهای نیستند .شخصیتهای عادی که حول و حوش یک
زندگی اجتماعی طبقة متوسط به کرات دیده میشوند ،در اینجا -همچنان که گافمن تأکید
میکند -در سه قالب سادهسازی ،کلیشهسازی و مبالغهگری رسانه ،معیارهایی از زنانگی برتر را
در سازگاری ،خانهداری ،تغافل (تغافل یاسی در برابر کنشهای غیراخالقی همسرش) حضور
در آشپزخانه و خانهداری و حمایتگری ایثارگرانه برساخته میشود .دغدغة عرصة عمومی،
استقاللطلبی و سرسختی از ویژگیهای زنانی است که معیار ارزشمندی ندارند .بیاعتنایی به
عرصة خصوصی ،کماهمیتبودن اخالق و رفتارهای پرتنش از ویژگیهای مردانگی است؛ گویا
دوگانة مرد خوب و مرد بد در بازنمایی رسانهای ساختشکنی میشود؛ چراکه این دوگانه با
مرکزیت قدرت (مردانگی) و سوژه ناسازگار است.
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